
CONCORRÊNCIA N° 02/2012 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 08 DE OUTUBRO DE 2012 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 
reuniu-se no dia 08 de outubro de 2012, às 10:30 horas no Plenarinho “Vereador 
Dr. Wilson de Melo Guimarães”, localizado na sede da Câmara, situada na Praça 
Torquato de Almeida, n° 100, centro, município de Pará de Minas/MG. No citado 
horário, considerando a presença dos membros da Comissão que abaixo assina 
esta ata, e do Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Pará de Minas, Dr. 
Antônio Carlos Lucas, a presidente, Danielle Souza Alves, deu por aberta a 
sessão, que tem como objetivo a análise do parecer técnico à proposta comercial, 
feitos pelo Senhor Osvaldo da Fonseca Filho, Assessor Técnico em Engenharia e 
Arquitetura da Câmara Municipal de Pará de Minas e engenheiro responsável pelo 
acompanhamento técnico do edital e também do Parecer elaborado pelo Sr. Euler 
Aparecido de Sousa Garcia, Técnico em Informática da Câmara Municipal de Pará 
de Minas.A Concorrência nº02/2012 tem como critério de julgamento o menor 
preço. Saliento que a empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda. 
apresentou proposta no valor de R$ 230.033,57. (Duzentos e trinta mil  trinta e três reais e 
cinqüenta e sete centavos). A empresa Digicomp Engenharia Ltda que apresentou 
proposta no valor de R$279.940,71 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e 
quarenta reais e setenta e um centavos); Desta forma, partimos para a análise da 
proposta comercial da empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda., que 
apresentou melhor proposta. 1) Alguns pequenos erros aritméticos foram constatados ao 
longo das várias páginas ainda não numeradas da planilha e que totalizam R$31,05 (trinta 
e um reais e cinco centavos), ocasionando erro a maior no valor total da proposta 
comercial. 2) Nos itens “Espelho plano 6P – Cor Onix (4x4), conforme Obra / Serviço”, 
“Tampa cega – branca (embalagem 10 pçs)” e “Espelho plano 3P – Cor Onix (2x4), 
conforme Obra / Serviço”, nas várias páginas ainda não numeradas da planilha, é 
indicado “PIAL LEGRAND” como marca e “PIAL PLUS” como modelo, mas que apesar de 
se tratar de fabricante conceituado no mercado não mantém a padronização solicitada no 
Edital em relação à Obra / Serviço; 3) Nos itens “Rack padrão 19”, e seus acessórios, 
40Us, dimensões (2018x559x670) mm (AxLxP), com porta de vidro temperado, ângulo de 
abertura de 180°, estrutura reforçada, laterais removíveis com chave, nas cores grafite / 
bege, preta ou cinza”, e “Rack padrão 19”, e seus acessórios, 20Us, dimensões 
(1105x559x570) mm (AxLxP), para fixação em parede, com porta com visor de acrílico, 
laterais removíveis, saídas de cabos no teto e na base, nas cores grafite / bege, preta ou 
cinza” nas várias páginas ainda não numeradas da planilha, é indicado “TRIUNFO” como 
marca e “PISO” como modelo, mas que apesar de se tratar de fabricante conceituado no 
mercado não elucida o modelo de qual rack de piso indicado; Assim, a Comissão 
Permanente de Licitação desclassifica a proposta da empresa RHO Serviços e 
Consultoria em Informática Ltda. É observado o seguinte em relação à proposta comercial 
da empresa Digicomp Engenharia Ltda : 1) o “Total da Rede Passiva – CPD”, em página 
ainda não numerada da planilha, não foi indicado o “Valor Total C = A x B”, que ao ser 
somado perfaz um total de R$6.480,71 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e 
um centavos); 2) E página também não numerada, no “Total da Rede Passiva – 1º. e 2º. 
Pavimentos”, também não foi indicado o “Valor Total C = A x B”, que se somado totaliza 
R$15.216,03 (quinze mil duzentos e dezesseis reais e três centavos), incorrendo aqui 
num erro aritmético quando dos R$45.086,40 (quarenta e cinco mil e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos) são deduzidos os valores dos “Materiais do 1º. E 2º. Pavimentos – 



Rede Ativa” equivalentes a R$17.176,64 (dezessete mil cento e setenta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos) e R$11.935,28 (onze mil novecentos e trinta e cinco reais e 
vinte e oito centavos), resultando em R$15.974,48 (quinze mil novecentos e setenta e 
quatro reais e quarenta e oito centavos), representando uma diferença de R$758,45 
(setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) acima do correto, o que 
ocasiona erro a menor no valor total da proposta comercial; 3) Nas páginas subsequentes 
não numeradas, no “Total da Rede Passiva – 3º. Pavimento”, não foi indicado o “Valor 
Total C = A x B”, que somando item a item totaliza R$15.674,67 (quinze mil seiscentos e 
setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); e, 4) Nas páginas sucessivas ainda 
não numeradas, no “Total da Rede Passiva – 4º. e 5º. Pavimentos”, também não foi 
indicado o “Valor Total C = A x B”, que ao ser somado resulta em R$16.156,49 (dezesseis 
mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) ; e, 5) Na página 1 de 2 do 
“Cronograma Físico-financeiro estimado 9ª. Etapa 2012”, no campo “Total Cabeamento 
Estruturado” é apresentado um total de R$279.940,29 (duzentos e setenta e nove mil 
novecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), enquanto que no texto abaixo é 
disposto a princípio o valor de R$234.633,71 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e 
trinta e três reais e setenta e um centavos), na verdade preço de balizamento da planilha 
publicada em Edital; sendo que é também indevidamente indicado para assinatura de tal 
“Cronograma Físico-financeiro estimado 9ª. Etapa 2012” o Sr. “Euler Aparecido de Souza 
Garcia”, DD. Técnico em Informática da Câmara municipal de Pará de Minas. 6) Nos itens 
“Espelho plano 6P – Cor Onix (4x4), conforme Obra / Serviço”, “Tampa cega – branca 
(embalagem 10 pçs)” e “Espelho plano 3P – Cor Onix (2x4), conforme Obra / Serviço”, 
nas várias páginas ainda não numeradas da planilha, é indicada “Furukawa” como marca, 
sendo que até onde se sabe tal fabricante não dispõe deste item em seu mix de produtos, 
o que descumpre os subitens do “Anexo III – Proposta Comercial”: “Item 3.4.” e “Item 

3.7do edital. Em relação as observações do representante da empresa RHO Serviços e 
Consultoria em Informática Ltda, Ronan Honório de Oliveira  constadas na ata da abertura 
do envelope da proposta comercial saliento o seguinte: Em diversos itens da planilha, 
desde a página ainda não numerada onde consta o item “Guias de cabo horizontal 
fechado alta densidade, altura 1U, largura 482,6 mm (padrão 19”), profundidade 75 mm, 
cor preto (epóxi), em aço SAE 1020”, com indicação da marca “Digicomp”, passando por 
diversos outros itens até a página também não numerada da planilha em cuja linha final é 
disposto o item “Pontos de Acesso – PA conforme especificado no item 2.5 do Anexo II”, 
itens nos quais foram indicadas as respectivas marcas porém sem que elucidem o modelo 
específico do produto, em descumprimento ao subitem do “Anexo III – Proposta 
Comercial”: “Descumprindo os itens 3.4 e 3.7do edital. Segundo os itens “1.” e “2.” do 
“Anexo III – Proposta Comercial” que prediz:“1. A proposta comercial deverá cotar preços 
conforme as orientações previstas neste Anexo.”, e,“2. Os preços serão apresentados em 
7 (sete) partes distintas, que são as seguintes:2.1. planilha pertinente aos custos com 
materiais e serviços;” planilha apresentada – Subtotal 1;“2.2. planilha pertinente aos 
custos com remuneração da mão-de-obra direta;” planilha apresentada – Subtotal 2;2.3. 
planilha pertinente aos custos com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários;” 
planilha não apresentada – Subtotal 3;2.4. planilha pertinente aos custos indiretos;” 
planilha não apresentada – Subtotal 4;2.5. planilha pertinente aos custos com encargos 
tributários;” planilha não apresentada – Subtotal 5;2.6. planilha pertinente à taxa de 
administração;” planilha não apresentada – Subtotal 6;2.7. planilha pertinente ao custo 
total das instalações prediais do cabeamento estruturado dados e voz;” planilha não 
apresentada – Subtotal 7.Portanto, conforme exposto, a empresa Digicomp Engenharia 
Ltda descumpriu as exigências dispostas nos itens “1.” e “2.” do “Anexo III – Proposta 
Comercial”sendo, portanto, a sua proposta desclassificada. Considerando que todas as 
empresas foram desclassificadas a Comissão decide abrir prazo para escoimação de 
acordo com art. 48 §3 da Lei 8666/93,  oito dias úteis para que a licitante escoime os 



erros apontados. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e 
aprovada, será assinada pelos membros da Comissão, e pelos profissionais da 
assessoria técnica e pela Procuradoria Jurídica.  Pará de Minas, 08 de outubro de 
2012. 
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