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

DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2020, INSTAURADO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁUDIO E 

VÍDEO HD/SD/1SEG PARA SISTEMA DE TV DIGITAL NO PADRÃO ISDBT-B. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 8h:30min do dia 14 de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), na Escola do 

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

nº 27.660, de 06 de janeiro de 2020, 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 1.166, de 28.01.2020, fls.64, Diário Oficial do Município, 

Edição nº 1.647, de 28.01.2020, fls. 65 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. 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. Pedido de Esclarecimento / Impugnação ao 

Edital: Não houve pedido de esclarecimento e nem impugnação ao edital. Credenciamento: No dia e horário 

designado no edital regente do certame duas empresas se apresentaram e protocolaram, a tempo e modo, seus 

envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, quais sejam: ARENNA 

INFORMÁTICA LTDA- ME, nesta sessão representada pelo Sr. Carlos Alexandre Sousa Ferreira, portador do 

CPF nº 080.818.516-07 e da Carteira de Identidade nº MG 12.933.004 e VERE COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, nesta sessão representada pelo Sr. João Paulo 

Erthal Moreira, portador do CPF nº 119.828.657-17 e da Carteira de Identidade nº 21.740.156-1. Presentes ainda 

a esta sessão o Sr. Leandro Andrade de Paula, Gestor Administrativo desta Casa. 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 VERE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 80.990,00 (oitenta mil novecentos e noventa reais), para pagamento, 

prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente 

ARENNA INFORMÁTICA LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 108.000,00 (cento e 

oito mil reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências 

do edital. Em seguida as propostas foram passadas para os representantes das licitantes para que delas tomassem 

conhecimento e ato contínuo apuseram suas rubricas. Isto feito foi franqueada a palavra aos representantes para 

manifestarem a respeito das propostas comerciais apresentadas, quando então o Sr. João Paulo Erthal Moreira 

manifestou no seguinte sentido: “QQuuee  aappóóss  ccoonnssuullttaarr  nnoo  ssiittee  ddaa  eemmpprreessaa  ffaabbrriiccaannttee  ddoo  eeqquuiippaammeennttoo,,  ccoonnssttaattoouu  

qquuee  aa  ooffeerrttaa  ddaa  lliicciittaannttee  pprrooppoonneennttee  AArreennnnaa  IInnffoorrmmááttiiccaa  LLttddaa  nnããoo  aatteennddee  aass  eexxiiggêênncciiaass  ddoo  eeddiittaall  nnooss  sseegguuiinntteess  

ppoonnttooss::  ppoossssuuii  aappeennaass  88  ccaannaaiiss  ddee  ááuuddiioo  ––  44  eessttéérreeoo  --,,  qquuaannddoo  oo  eeddiittaall  eexxiiggee  1166  ccaannaaiiss  ––  88  ppaarreess  eessttéérreeoo  --;;  oo  

eeqquuiippaammeennttoo  nnããoo  ooffeerreeccee  ssuuppoorrttee  aa  DDoollbbyy  ddiiggiittaall,,  nnããoo  ooffeerreeccee  ssuuppoorrttee  aa  ccooddiiffiiccaaççããoo  MMPPEEGG--11  LL  IIII,,  nnããoo  ppoossssuuii  oo  

nnúúmmeerroo  ddee  iinntteerrffaacceess  ddee  ssaaííddaa  eexxiiggiiddaass,,  aappeennaass  11  ssaaííddaa  AASSII  ee  11  ssaaííddaa  GGiiggaabbiitt  eetthheerrnneett  ((eeddiittaall  ppeeddee  22  DDVVBB--AASSII  ee  

33  GGiiggaabbiitt  eetthheerrnneett)),,  nnããoo  ppoossssuuii  ddiissppllaayy  nnoo  ppaaiinneell  ffrroonnttaall  ppaarraa  mmoonniittoorriizzaaççããoo  ddee  ááuuddiioo  ee  vvííddeeoo,,  nneemm  tteeccllaaddoo  ppaarraa  

ccoonnffiigguurraaççããoo,,  nnããoo  ppoossssuuii  ssuuppoorrttee  aa  SSNNMMPP,,  nnããoo  ppoossssuuii  ssuuppoorrttee  ee  aajjuussttee  nnoo  ppaarrââmmeettrroo  ddee  rreellaaççããoo  ddee  aassppeeccttoo.. 

PPoorr  ttuuddoo  iissssoo,,  aa  ddeeccllaarraaççããoo  ddee  qquuee  oo  eeqquuiippaammeennttoo  sseerráá  eennttrreegguuee  ccoonnffoorrmmee  oo  eeddiittaall  nnããoo  pprroocceeddee”. Em respeito 

ao contraditório, a palavra foi concedida ao Sr. Carlos Alexandre Sousa Ferreira para manifestar sobre a 

impugnação à sua proposta e assim o fez: ““QQuuee  rreevveennddoo  ssuuaa  pprrooppoossttaa  ccoommeerrcciiaall  eenntteennddee  qquuee  rreeaallmmeennttee  oo  

eeqquuiippaammeennttoo  nnããoo  aatteennddee  aass  eexxiiggêênncciiaass  ddoo  eeddiittaall..    NNaaddaa  mmaaiiss  ddiissssee””. Feito isto as propostas comerciais foram 

encaminhadas ao Gestor Administrativo para análise técnica tendo o mesmo ratificado a impugnação da licitante 

Vere Comércio de Equipamentos de Telecomunicações Eireli. Quanto a proposta comercial da licitante Vere 

Comércio foi manifestado que a mesma atendeu na íntegra as exigências do edital. Diante disso, a pregoeira 

delibera no sentido de desclassificar a proposta comercial da licitante proponente Arenna Informática Ltda por 

não ter atendido as exigências do edital regente no que tange as características técnicas do equipamento. Ato 
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contínuo passou a pregoeira a negociar com o representante da licitante proponente Vere Comércio de 

Equipamentos de Telecomunicações Eireli no intuito de obter a melhor proposta comercial para esta Casa 

Legislativa, quando então a proposta escrita teve seu valor reduzido para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

sendo, assim, aceita peça pregoeira. 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 da 

licitante proponente que ofertou o menor preço na fase anterior. Analisando os documentos apresentados com o 

que foi exigido no edital a pregoeira delibera no sentido de habilitar a licitante proponente Vere Comércio de 

Equipamentos de Telecomunicações Eireli, uma vez que apresentou na íntegra os documentos exigidos no edital 

regente para esta fase. 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 

VERE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI que irá executar o objeto deste 

certame ao preço global de R$ 80.000,00(oitenta 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 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, que o 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. 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Pregoeira 

 

 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

 

CRISTINA MIRIAN DE SOUZA MELLO – Equipe de Apoio 

 

 

 

LEANDRO ANDRADE DE PAULA 

Gestor Administrativo 

 

 

 

ARENNA INFORMÁTICA LTDA 

Carlos Alexandre Sousa Ferreira 

 

 

 

VERE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

Sr. João Paulo Erthal Moreira 

 

 


