PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 7 DE MARÇO DE
2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de
Minas reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 7 de março
de 2013, às 9 horas, no plenário, localizado na sede da Câmara, situada
na praça Torquato de Almeida, n° 100, centro, município de Pará de
Minas/MG. A reunião contou com a assessoria de Israel Régis Pontes
Filho, Chefe do Setor de Compras e Licitações da Câmara. No citado
horário, a pregoeira Danielle Souza Alves deu início ao credenciamento
referente ao pregão presencial nº 05/2013 – processo licitatório nº
05/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos de sonorização para o Plenário da Câmara Municipal de
Pará de Minas (lote 1) e a contração de prestação de serviços de
instalação dos equipamentos de sonorização para o Plenário da Câmara

Municipal de Pará de Minas (lote 2). Porém, houve um impasse porque,
no edital, consta que o credenciamento seria realizado em dias úteis, no
horário de 8h às 11h e de 14h às 17h, e até o dia 07/03/2013 até as 9h.
A comissão, porém, iniciou o credenciamento às 9 horas. Havendo
licitantes que adentraram o plenário após as 9 horas, houve protestos de
licitantes que haviam chegado antes das 9 horas. A pregoeira tentou
chegar a um consenso com os licitantes de fazer o credenciamento como
é feito em outros processos licitatórios, considerando que, como o início
se deu às 9 horas, o término se daria às 9h30' (horário de abertura de
dos envelopes), uma vez que, se fosse seguir o edital à risca, dizendo o
edital que o credenciamento seria feito até as 9 horas, ninguém havia
sido credenciado. Não havendo concordância, a pregoeira chegou a
anunciar o cancelamento da sessão, motivo pelo qual os representes das
licitantes que chegaram após as 9 horas deixaram o plenário. Os outros
licitantes, porém, não concordaram com o cancelamento, permanecendo
o impasse. Após consulta com o departamento jurídico da Câmara e
análise do edital, a pregoeira decidiu considerar, para o horário
estipulado no edital

como o do fim do credenciamento

(“até as 9

horas”), o horário de chegada dos representantes no recinto da

realização do processo licitatório. Assim, continuaria o credenciamento.
Como os representantes das licitantes que chegaram após as 9 horas
haviam ido embora, a pregoeira contatou-os por telefone, comunicando a
decisão de que não seriam credenciados e que teria andamento a
sessão. Havendo interesse desses representantes em retornarem à
Câmara para participar do certame, uma vez que, conforme o item 3.7 do
edital “a ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame,
mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na
renúncia do direito de interposição do recurso e a prática de todos os
atos inerentes ao certame”, a comissão aguardou a chegada desses
representantes para reiniciar o credenciamento, retomando os trabalhos
às 11h50' . Foram credenciados: Hilton José de Faria Neto, RG MG13.531.962, representando a empresa Digital Informática e Tecnologia
Ltda., CNPJ 05.448.910/0001-55; Wilian Aparecido Malaguti, RG
29.513.461-6, representando a empresa Wilian A. Malaguti Eventos –
ME, CNPJ 07.836.057/0001-74; Marcelo Araújo Silva, RG MG 8.496.681,
representando a empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda – ME., CNPJ
71.107.320/0001-93. Terão direito a apresentarem propostas,

porém

sem serem credenciados: Dream Comércio de Instrumentos Musicais

Ltda. CNPJ 07.335.118/001-10; Wilson Sacarpelli de Moura, pessoa
física, CPF 015.135.656-48. Terminado o credenciamento, a pregoeira
declarou aberta a sessão e solicitou aos licitantes a declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo do ANEXO IV, e os envelopes de

PROPOSTA

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. A empresa Wilian A. Malaguti Eventos –
ME não apresentou a declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO IV
do edital, descumprindo, assim, o item 8.2 do edital c/c o item c de 5.4, o
que , conforme o item 5.7 do edital, implica a desclassificação da
empresa no certame. Os envelopes apresentados por Wilson Sacarpelli
de Moura, pessoa física, não indicaram o nº do lote a que os envelopes
se referiam, descumprindo, assim, o edital, o que, conforme o item 2.4 do
edital, implica na sua condição de não participante do certame. Registrase que o representante da empresa Digital Informática e Tecnologia Ltda
ausentou-se do plenário antes do início da abertura dos envelopes e não
retornou até o fim da negociação. Os membros da Comissão e os
representantes das licitantes rubricaram os envelopes e, em seguida, os
envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as

propostas também foram rubricadas pelos membros da comissão e pelos
representantes das licitantes. Em seguida, as propostas foram passadas
para Israel Régis Pontes Filho, Chefe do Setor de Compras e Licitações
da Câmara, Osvaldo

da Fonseca Filho Engenheiro Arquiteto

responsável pela obra e por José Germano Duarte, Diretor Administrativo
da Câmara, que as verificaram, observando se estavam de acordo com o
exigido no edital. Feita a análise das propostas referentes ao lote 1, foi
constatado que: a empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda – ME não
apresentou modelo dos seguintes itens: 1,2,3,4,5,6,8, 10 e 11; a empresa
Digital Informática e Tecnologia Ltda apresentou modelo para o item 4
que não atende as especificações do edital, não apresentou modelo do
item 11 e indicou marca

para o item 5 que não foi encontrada; a

empresa Dream Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. não
apresentou modelo para o item 8. Dessa forma, todas as propostas
foram desclassificadas e, estando todas as propostas desclassificadas,
conforme o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, abre-se prazo de 8 dias úteis
para escoimação dos erros apresentados. Quanto ao lote 2, apenas a
empresa Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda – ME apresentou proposta que,
analisada, atendeu o edital. Passou-se à fase de lance do lote 2,

chegando-se ao valor final de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
Terminados

esses

procedimentos,

os

envelopes

contendo

os

documentos de habilitação foram abertos e os documentos foram
rubricados. A pregoeira anunciou que os documentos serão analisados
em reunião interna da comissão, suspendendo a sessão em seguida.
Nada mais a tratar, a pregoeira encerrou a sessão e lavrou-se esta ata,
que, após lida e aprovada, será assinada

e, logo após, juntada ao

respectivo processo. Pará de Minas, 7 de março de 2013.
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