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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO 

DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019, INSTAURADO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO 

E INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS NA NOVA SEDE DESTE PODER 

LEGISLATIVO. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 9h:30min do dia 28 de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na Escola do 

Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, nomeados que foram pelo Ato 

nº 24.876, de 02 de janeiro de 2019, para proceder ao recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de 

seu conteúdo, referente ao processo licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos a 

pregoeira verificou que o extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi 

publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 935, de 13.02.2019, fls. 113, Diário Oficial do Município, 

Edição nº 1.416, de 13.02.2019, fls. 114 e em jornal de circulação diária no município (Diário Boca do Povo), 

edição 5.063, de 14.02.2019, fls. 115. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – 

www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no quadro geral de 

avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa e no quadro de aviso dos respectivos andares foi 

afixado o extrato de convocação, conforme certidão. Assim foi cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da Lei 

Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação). Diante da publicidade concedida ao certame diversas empresas retiraram o edital no site oficial, 

conforme demonstra o relatório inserido nestes autos. Os pedidos de esclarecimentos foram respondidos a 

tempo e modo, fls. 136/137, 139 e 141. Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do 

certame 04 (quatro) empresas se apresentaram e protocolaram, a tempo e modo, seus envelopes contendo a 

proposta comercial e os documentos de habilitação, quais sejam: NC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, nesta 

sessão representada pelo Sr. Welington Gonçalves da silva, portador do CPF nº 012.548.836-06 e da Carteira de 

Identidade nº 11.402.844; XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, nesta sessão representada pela Srta. 

Renata Braga Ribeiro, portadoa do CPF nº 097.208.896-24 e da Carteira de Identidade nº MG - 13.375.771; 

STRATUM SEGURANÇA LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. Geraldo Diniz Neto, portador do CPF nº 

821.900.546-72 e da Carteira de Identidade nº M 5.635.569;  BH SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, nesta 

sessão representada pelo Sr. Fábio Junqueira Vale, portador do CPF nº 162.168.656-68 e da Carteira de 

Identidade nº MG 95.704; Presentes ainda a esta sessão o Sr. Eduardo Diniz de Freitas, Diretor do 

Departamento de Informática. Abertura do Envelope Propostas Comercial: Em seguida a pregoeira, equipe 

de apoio e representantes das licitantes proponentes conferiram os lacres dos envelopes e constataram a sua 

inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. Feito isto, a pregoeira passou à abertura dos Envelopes nº 01 

contendo a proposta comercial escrita, constatando. A licitante proponente NC TELECOMUNICAÇÕES 

EIRELI, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 178.580,00 (cento e setenta e oito mil 

quinhentos e oitenta reais, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 214.939,69 (duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e nove reais e 

sessenta e nove centavos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente STRATUM SEGURANÇA LTDA, apresentou a sua proposta escrita 

no valor global de R$ 214.646,31 (duzentos e quatroze mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um 

centavos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do 

edital. A licitante proponente BH SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, apresentou a sua proposta escrita no 

valor global de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da 

proposta comercial de acordo com as exigências do edital. Em seguida os catálogos anexos às propostas 

comerciais apresentados pelas licitantes proponentes foram repassados para o Diretor de Informática desta Casa 

Legislativa, Sr. Eduardo Diniz de Freitas, para que, na qualidade de responsável pelo setor requisitante, pudesse 

auxiliar a pregoeira na classificação das propostas, uma vez que a pregoeira não possui conhecimentos técnicos 

suficientes para a referida análise. Feito isto, os catálogos foram igualmente passados para os representantes das 

licitantes proponentes para conferência, quando apuseram a necessária rubrica. Franqueada a palavra à 

representante da licitante XPTI Tecnologia em Segurança Ltda, neste sentido pronunciou: “em relação ao item 

04 (gravador de vídeo em rede), a licitante BH Segurança Eletrônica Ltda apresentou equipamento com o 
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consumo superior ao exigido no edital, ou seja, foi apresentado um consumo de 17 w quando no edital é exigido 

um consumo máximo de 12 w”. No que tange ao item 09 (televisão de 43” full HD), a licitante proponente NC 

Telecomunicações Eireli apresentou um aparelho diferente ao que é exigido no edital em relação ao brilho. 

Exige-se no edital 350 CD/m2 e foi apresentado 280 CD/m2”. O representante da licitante BH Segurança 

Eletrônica Ltda manifestou no seguinte sentido: “. No item 8 foi apresentado proposta de valor zero. Ainda em 

relação a licitante XPTI Tecnologia ofereceu a prestação de serviço à parte, condição esta não exigida no 

edital regente do certame. No que tange ao item 04 (gravador de vídeo em rede), desta vez em relação a todas 

as licitantes proponente, foi oferecido equipamento que não atende as especificações constantes no termo de 

referência, qual seja, `Deverá suportar planificação de câmeras do tipo fishey, no mínimo uma por vez`”. 

Franqueada a palavra aos representantes para manifestarem a respeito das impugnações o representante da 

licitante proponente Stratum Segurança Ltda neste sentido pronunciou: “Foi feito um questionamento formal e a 

licitante seguiu o que constou na resposta”. A representante da licitante XPTI Tecnologia, pronunciou: “Que 

diante da impugnação apresentada foi seguido a resposta fornecida por esta Casa a questionamento formulado, 

no sentido que o equipamento referência será aceito”. O representante da licitante BH Segurança impugnou o 

questionamento da licitante XPTI Tecnologia no seguinte sentido: “Solicita uma diligência junto ao fabricante 

para que preste esclarecimento a respeito do consumo do equipamento. Esta licitante entende que os 

equipamentos ofertados tem que atende a exigências técnicas do edital”. O representante da licitante 

proponente NC Telecomunicações manifestou que “o software é cedido gratuitamente pelo fabricante dos 

equipamentos e não gera nenhum custo para a empresa. Não gerando custo para a empresa não é repassado 

para o poder público”. Diante das manifestações ora transcritas, solicitou-se novamente a intervenção do 

Diretor do Departamento de Informática desta Casa para auxiliar nas respectivas respostas, quando, então, assim 

pronunciou: “Em relação ao consumo superior de watts apresentado ser superior ao exigido no edital, isto é 

irrelevante para a funcionalidade do equipamento, assim como é irrelevante a diferença de brilho no 

equipamento, pois, a olho nu torna-se imperceptível. Disse ainda que o fato de não constar o recurso 

mencionado de `planificação de câmeras do tipo fisheye´ nas propostas comerciais, considera, assim como as 

demais impugnações, irrelevante, uma vez que não será utilizado câmeras deste modelo na solução do 

monitoramento”. A impugnação da licitante BH Segurança de que a licitante XPTI Tecnologia apresentou valor 

para prestação de serviço à parte, entende a pregoeira que não procede, pois, o critério de julgamento definido 

no edital regente é o menor preço global, razão pela qual o valor da prestação dos serviços está inserido na 

totalidade de sua proposta comercial. Por fim, quanto a impugnação de que a licitante NC Telecomunicações 

apresentou para um dos itens valor zero, acata a pregoeira não só a manifestação do representante devidamente 

credenciado de que o software é fornecido gratuitamente pelo fabricante do equipamento, não havendo, 

portanto, custo para si muito menos para este Poder Legislativo. Ademais, neste sentido é o comando do § 3º do 

art. 44 da lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicado subsidiariamente a esta modalidade de licitação por força do 

art. 9º da Lei Nacional nº 10.520 de 2002 (Lei do Pregão). Nesta oportunidade, foi ratificado o valor global da 

proposta comercial apresentada pela licitante proponente XPTI Tecnologias em Segurança Ltda, passando a 

proposta para o valor global de R$ 200.333,02 (duzentos mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos). As 

demais propostas comerciais permanecem com os respectivos valores inalterados, após conferência. Por todo o 

exposto a pregoeira delibera no sentido de promover a classificação de todas as propostas comerciais por 

entender que elas atenderam na íntegra as exigências do edital, tanto no que diz ao objeto licitado, bem como, 

quanto ao valor orçado. Isto feito, a pregoeira, em obediência ao comando da Seção IX do edital regente, após 

fazer a classificação da proposta comercial e declarar a sua aceitabilidade, iniciou a fase de lances, os quais 

estão registrados na planilha inserida aos autos e desta ata é parte integrante e inseparável. Abertura do 

Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a abertura dos envelopes nº 2, 

contendo a documentação necessária à fase de habilitação das licitantes proponentes que ofertaram o menor 

preço na fase anterior. Analisando os documentos apresentados pelos licitantes com o que foi exigido no edital a 

pregoeira delibera no sentido de inabilitar a licitante proponente NC Telecomunicações Eireli por não ter 

apresentado a regularidade fiscal perante a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Diante 

do exposto, a pregoeira convoca a licitante classificada em segundo lugar, qual seja, XPTI Tecnologias em 

Segurança Ltda, para abertura do envelope contendo os documentos necessários para fins de habilitação. 

Deliberação da pregoeira: Tendo em vista que o processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a 

pregoeira declara como vencedora do presente certame licitatório a licitante proponente XPTI TECNOLOGIAS 

EM SEGURANÇA LTDA que irá executar o objeto deste certame ao preço global de R$ 170.000,00 (cento e 

setenta mil reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita. Fase Recursal: Franqueada a 

palavra aos representantes das licitantes proponentes para que utilizassem o direito de manifestar e motivar a 
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intenção de recorrer todos permaneceram em silêncio. Adjudicação: Tendo em vista que não houve 

manifestação dos demais representantes das licitantes proponente em interpor recurso administrativo a pregoeira 

delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor da licitante proponente declarada vencedora. 

Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) 

minutos, necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e assinada 

pelos presentes, registrando que os representantes que não assinam a presente ata é pelo fato de ter solicitado a 

retirada antes do encerramento desta sessão, após deferimento da pregoeira. Nada mais a tratar, a pregoeira 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 

 

 

NC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

Welington Gonçalves da silva 

 

 

XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA 

Renata Braga Ribeiro 

 

STRATUM SEGURANÇA LTDA 

Geraldo Diniz Neto 

 

BH SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 

Fábio Junqueira Vale 

 

 

Eduardo Diniz de Freitas 

Diretor do Departamento de Informática 


