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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 04/2021, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, 

CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE CLOSED CAPTION. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 9h:00min do dia 12 de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e 

um), na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de 

apoio, nomeados que foram pelo Ato nº 28.868, de 06 de janeiro de 2021, 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 1.411, de 29.01.2021 e Diário Oficial do 

Município, Edição nº 1.895, de 29.01.2021. 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 algumas empresas retiraram o edital no site oficial, 

conforme demonstra o relatório inserido nestes autos. Pedido de esclarecimento e 

impugnação ao edital: Não houve pedido de esclarecimento e nem impugnação ao edital. 

Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame uma licitante se 

apresentou e protocolou, a tempo e modo, seus envelopes contendo a proposta comercial e os 

documentos de habilitação, qual seja: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA, nesta sessão 

representada por Graziele Honória do Nascimento, devidamente qualificada nos autos. 

Franqueada a palavra à representante da licitante proponente quanto a este ato, nada 

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

apoio e representante da licitante proponente conferiram os lacres dos envelopes e constataram 

a sua inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. Feito isto, a pregoeira passou à abertura do 

Envelopes nº 01 contendo a proposta comercial escrita, constatando: a licitante proponente 

SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de 

R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), para pagamento, prazo de instalação e 

validade da proposta de acordo com as exigências do edital. Em seguida a proposta comercial 

foi repassada para a representante da licitante proponente para conferência, a qual foi 

rubricada, quando então a pregoeira constatando que referida proposta escrita atendeu ao edital 

regente deste certame, no que diz respeito ao objeto licitado, com suas respectivas 

características, decide no sentido de aceita-la. Isto feito, a pregoeira, passou a negociar com a 

representante da licitante proponente, quando, após consulta a sua diretoria, reduziu o valor 

global de sua proposta para r$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Abertura do 

Envelope Documentação: Encerrado a fase anterior, a pregoeira passou a abertura do 

envelope nº 2, contendo a documentação necessária à fase de habilitação. Analisando os 

documentos apresentados pela licitante com o que foi exigido no edital a pregoeira delibera no 

sentido de habilitá-la no certame por ter atendido na íntegra os documentos exigidos para esta 
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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 SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA que irá fornecer o objeto licitado 

ao preço global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), nas condições acima 

narradas. Fase Recursal: Franqueada a palavra à representante da licitante proponente para 

que utilizasse o direito de manifestar e motivar a intenção de recorrer, permaneceu em silêncio. 

Adjudicação: Tendo em vista que não houve manifestação da representante da licitante 

proponente em interpor recurso administrativo a pregoeira delibera no sentido de adjudicar o 

objeto licitado em favor da licitante declara vencedora. Encerramento: Pela pregoeira foi 

determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, 

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

assinada pelos presentes. 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 

 

 

BEATRIZ PONCIANO SANTOS – Equipe de Apoio 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA 

Graziele Honória do Nascimento 


