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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas, 

na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 
1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015, cujo 

objeto visa o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Link de 
Internet para Implantação do Projeto Cidade Digital no Município de Pimenta/MG. 

Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 
credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: MINAS 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 12.110.513/0001-34, com sede administrativa na Rua Bento Dutra, nº 
166, Bairro Centro, Guapé/MG, neste ato representada por Nayara Roseli de 

Carvalho Ramos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 082.576.816-01 e RG nº M-

13.763.678 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Antônio Candido de Oliveira, nº 
168, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Capitólio/MG, telefone (37) 9172-2323; 
COMARCA PIUMHI - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

41.814.930/0001-66, com sede administrativa a Rua Padre Abel nº 933, Bairro 
Centro, município de Piumhi/MG, neste ato representada por Mateus Henrique de 

Oliveira Lima, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 109.699.996-07 e RG nº MG-

18.125.212 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Padre Abel, nº 935, apt 102, 
Bairro Centro, Piumhi/MG, telefone (37) 9958-6122 e NET FÁCIL 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 15.741.136/0001-20, com sede administrativa na Rua Coronel Juca 

Barbosa, nº 145, Bairro Vila Etna, Campo Belo/MG, neste ato representada por 
Alexandre Morais de Oliveira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 038.749.786-

21 e RG nº MG-11.077.346 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Beline Maia, nº 

115, Centro, Boa Esperança/MG, telefone (35) 8816-7386. Registra-se nesta ata que 
no ato da sessão foi realizada consulta online (site: 

http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasLocalidade/tela.asp?pNu

mServico=045) e impresso o ato de autorização para exploração do serviço de 
comunicação e multimídia nos termos da Resolução Anatel  nº 614/2013 e 73/1998 e 

Lei nº 9.472/1.997, os quais serão incorporados no certame. Dando início à Sessão, o 

Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 
solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Os licitantes COMARCA 

PIUMHI – LTDA e MINAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME 

comprovaram a qualidade de ME/EPP e usufruirão, nesta licitação, dos benefícios da 

Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi recebido os envelopes 02 

(proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos 
envelopes 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que a 
proposta escrita da licitante MINAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 

- ME  atendeu fielmente as exigências do edital. A proposta escrita da licitante 
COMARCA PIUMHI LTDA-ME  atendeu as exigências do edital. A proposta escrita 

da licitante NET FÁCIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME não 

atendeu exigências contidas no item 5.3 do edital, tais como a declaração do item 
5.3.7, embora o Anexo VIII do edital referente ao modelo da proposta comercial 

mostre todos os requisitos a serem apresentados. Por descumprimento das 
exigências editalícia   com relação a apresentação da proposta  comercial, a licitante 
NET FÁCIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, foi 

http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasLocalidade/tela.asp?pNumServico=045
http://sistemas.anatel.gov.br/stel/consultas/ListaPrestadorasLocalidade/tela.asp?pNumServico=045
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desclassificada para participação neste certame. Com relação à análise das 
propostas e o teto máximo, constatou-se o que segue: a) a licitante COMARCA 

PIUMHI – LTDA ultrapassou o teto máximo de preços nos lotes 01, 02 e 03, no 

entanto, nos termos do disposto no item 5.5.7 do edital o mesmo declarou que para 
os lotes 01 e 02 houve apenas um equívoco na digitação adequando o valor unitário 

ao teto máximo definido para os lotes, qual seja, R$33.200,00 e R$2.520,00, 

respectivamente e para o lote 03, declarou que não consegue adequar o preço da 
proposta neste lote ao teto máximo definido no edital, sendo portanto desclassificado 

neste lote. Constatou-se também que todas licitantes apresentaram a proposta em 
formato digital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Mesmo com a 
insistência do pregoeiro, a licitante MINAS TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA – ME, única a apresentar proposta válida para o lote 03, não 

apresentou lance para este lote, mantendo-se inalterado o valor inicial apresentado. 

Após esta etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, 

denominado “Fornecedores Vencedores”, composto de uma página que faz parte 
integrante desta ata. Em análise do último preço apresentado e do termo de 

referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão de lances 
encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está 

abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta licitação, sendo 
a (s) empresa (s) COMARCA PIUMHI LTDA-ME e MINAS TELECOMUNICAÇÕES E 
INFORMÁTICA LTDA - ME declarada (s) previamente vencedora (s) do certame. Em 

seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa 
análise da documentação, inclusive validação das Certidões online , constatou-se 
que a documentação apresentada pelas empresas COMARCA PIUMHI LTDA-ME e 

MINAS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME estavam em pleno 

acordo com o Edital, portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. Nos termos 
do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de 

recorrer da decisão. O pregoeiro delibera-se por adjudicar o objeto da licitação aos 
licitantes COMARCA PIUMHI LTDA-ME, lotes 01 e 02 e MINAS 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA – ME, lote 03, concedendo o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas à licitante COMARCA PIUMHI LTDA-ME para 

apresentação de nova proposta de preços com a adequação dos valores unitários ao 
valor total do lote vencedor. A licitante MINAS TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA - ME fica dispensada de apresentar nova proposta tendo em 

vista que não houve variação do preço na sessão de lance, mantendo-se a proposta 

inicial para o lote 03. Contudo a presente licitação totalizou o valor global de 
R$19.076,00 (dezenove mil e setenta e seis reais). Fica a licitante COMARCA 

PIUMHI LTDA-ME convocada a apresentar nova proposta de preços adequada no 

prazo de vinte e quatro horas. Delibera-se por devolver ao licitante NET FÁCIL 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA – ME o envelope 03 (habilitação) 

devidamente lacrada tendo em vista que este licitante não se logrou vencedor de 

nenhum dos lotes da licitação.  Ato contínuo, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, Paragrafo Único da Lei 8.666/93, 

emita o competente Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade 

competente para que se proceda à homologação. Em nada mais havendo a tratar, o 
Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada 

vai assinada por quem de direito. 

 

 


