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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018
A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, nos autos do processo
licitatório nº 25/2018, instaurado na modalidade pregão presencial nº 23/2018,
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS, torna público aos interessados que ao recurso administrativo
interposto pela recorrente Gomes & Garcia Informática Ltda foi DADO
PROVIMENTO, promovendo a pregoeira o regular exercício de retratação, quando
então desclassi#cou a proposta comercial da recorrida Target Tecnologia e
Informática Ltda por não ter atendido as características exigidas no edital no que
tange ao item 3 (três) da planilha de quantitativos, nos seguintes termos:
“ Conclusão: Destarte, considerando que o a recorrida Target
Tecnologia e Informática Eireli apresentou equipamento (item 3 da planilha de
quantitativos) que não atende as características exigidas no edital para o item 3
(três) das planilhas de quantitativos, hei por bem, no regular exercício da
retratação, DAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela recorrente
Gomes & Garcia Informática Ltda para promover a desclassi#cação da proposta
comercial apresentada pela recorrida”.
Os fundamentos da decisão encontram carreados aos autos, estando o
processo com vista franqueada aos interessados, podendo ser obtida na íntegra no
site o#cial desta Casa Legislativa – www.camarasete.mg.gov.br -.
Sete Lagoas, 27 de setembro de 2018.
DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA
Pregoeira
ATA RESUMIDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO, ÀS 09 HORAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS PARA APRESENTAÇÃO E
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DA REVISÃO PPA – PLANO PLURIANUAL 2019/2021 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019”.//////////////////////////////////////////////////////
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Plenário da Câmara Municipal de Sete Lagoas, localizado à Avenida Getúlio Vargas, 111, centro realizou-se a Audiência
Pública para apresentação e Discussão do Projeto de Lei da Revisão PPA – Plano Plurianual 2019/2021 e Lei Orçamentária Anual 2019”. Contando com a presença de integrantes do Legislativo na pessoa dos
vereadores Milton Mauricio Martins, Joaquim Gonzaga Barbosa e Renato Gomes, Controlador do Legislativo Gilmar de Sousa Batista Júnior e Procurador do Legislativo, Dr. Fernando Geraldo Roque.
Constatou-se ainda a presença de integrantes do Executivo Municipal nas pessoas da Sra. Rita de Cássia Teixeira Pires,– Setor de Consultoria de Planejamento, Sr. Cássio Marcilio Almeida Secretário da
Fazenda e sub Secretário de Planejamento e Orçamento, Sr. Wagner Oliveira - Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, Sr. Magnus Silva - Secretário Municipal de Saúde, Sr. Nadab Abelin
secretário de Meio Ambiente e outros Técnicos do Executivo. Por #m constatou-se também a representante do Observatório Social Sra. Ângela de Fátima Eugênio Ribeiro. Prosseguindo os Técnicos. do
Executivo apresentaram para a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC) da Câmara Municipal de Sete Lagoas a revisão do Plano Plurianual (PPA) para os anos de
2019 a 2021. O Secretário Municipal de Fazenda, Cássio Marcílio, foi o responsável pela condução dos trabalhos, inicialmente cumprimentou e agradeceu a presença de todos, ressaltando que esta
Audiência é para discussão e demonstração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício 2019, enfatizando a importância da participação de toda a sociedade para discussão e transparência
dos atos públicos. Explica que a LOA objetiva demonstrar as receitas e despesas por categoria econômica, por entidades, saúde, aplicação em ensino e gastos com pessoal. Em seguida, a consultora Financeira
Senhora Rita de Cássia apresentou aos vereadores os dados referentes ao documento. A Senhora Rita a#rmou que da receita prevista para este ano de R$ 766 milhões, aproximadamente R$ 646 milhões
devem, efetivamente, cair nos cofres do município, e, mostrou como “o bolo” é fatiado e revelou que 25% dos impostos vão para a educação e 15% vai para a saúde. Pastas que mais demandam recursos ao
município. Ainda de acordo com a apresentação, R$ 23 milhões anuais são destinados para pagamento de dívidas. “É preciso aplicar bem aplicado o recurso e saber se o retorno está sendo a contento da
população”, de#niu. Para o Presidente da CFFOTC, vereador Milton Mauricio Martins, #cou claro, mais uma vez, que é preciso um corte de, pelo menos, 20% na folha de pagamento. “Se não buscarmos essa
projeção vamos viver o que vivemos em 2016”. A#rmou se referindo a pagamentos atrasados que foram herdados pela atual gestão. “Ou reduzimos ou não vamos conseguir cumprir com nossos
compromissos”, completou. Mesmo diante das di#culdades relatadas e da dívida do Estado com o município que gira em torno de R$ 80 milhões, o vereador Renato Gomes falou em criatividade da gestão ao
cobrar o pagamento da hora atividade. “Depende dessa questão para ter um aproveitamento melhor dos alunos em sala de aula”, entende. O vereador Joaquim Gonzaga Barbosa lamentou o fato de a dívida
do município ter aumentado na última gestão do Executivo. A apresentação feita na Câmara faz parte da tramitação do projeto referente ao Plano Plurianual (PPA). O Legislativo aguarda agora o envio do
projeto para que nova Audiência Pública aconteça e os vereadores estudem para proporem emendas, caso julguem necessário. Encerrada a fase de apresentação, o Sr. Cássio Marcílio agradeceu a presença
de todos e a Audiência Pública foi encerrada. (ANEXO PLANILHA APRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS DURANTE A AUDIÊNCIA), A íntegra desta Audiência Pública encontra-se à
disposição de todos na Secretaria Especial de Comunicação desta Casa Legislativa. Sete Lagoas, 20 de Setembro de dois mil e
dezoito///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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