CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE ABERTURA DE REUNIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Às 14h (quatorze horas), do dia 20 (vinte) de abril de 2018, na sala de Licitações da
Câmara Municipal de Luz - MG, reuniu-se a Pregoeira e equipe de apoio, designado pela
Portaria 001 de 02 de janeiro de 2018 e Portaria 02 de 2 de janeiro de 2018, para dar início
ao Processo Licitatório, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e softwares, através de
contratação de empresa especializada em sua venda, para a realização de transmissão online das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Luz, conforme
especificado e detalhado no Anexo I, Termo de Referência, do referido edital. Compareceu
para o credenciamento no dia 20/04/2018 apenas a empresa Arenna Informática Ltda,
CNPJ 07.528.036/0001-91, representada pelo senhor Carlos Alexandre Sousa Ferreira,
portador do CPF 038.666.746-27. Da análise dos documentos de credenciamento
conforme item III do edital constatou que a empresa atendeu as exigências, estando
credenciada para a fase de abertura do envelope proposta. A pregoeira juntamente com a
equipe de apoio conferiu a inviolabilidade dos envelopes e juntamente com o representante
da empresa rubricaram os fechos dos mesmos, passando para a abertura do envelope
proposta. Da análise da proposta, realizada pela Pregoeira e membros da equipe de apoio
constatou-se que os preços propostos estavam condizentes com a média obtida, com
exceção do item 5, o qual estava acima da média. Entretanto, após questionado ao
representante da licitante quanto à instalação e o treinamento dos servidores da Câmara
Municipal para a operacionalização das câmeras, de modo a implementar o pleno
funcionamento de todo o sistema de filmagem, o mesmo informou que não se atentou a
este fato, não podendo sustentar os preços ofertados. Com efeito, a Pregoeira declarou
fracassado o certame, visto não ter obtido a proposta mais vantajosa para a Câmara
Municipal. O representante da licitante não se opôs a esta decisão, não manifestando
interesse em apresentar recurso. O envelope nº 02, contendo os documentos de
habilitação foi devolvido ao representante da licitante. Os autos seguirão para análise e
homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão,
cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de
apoio e pelo representante da empresa presente ao final relacionados.

Maria Cecília Bahia Paulinelli
Pregoeira

Líslei Faria Andrino Criscoulo
Equipe de apoio

Marlucia Maria da Silva
Equipe de apoio

Tamara Francelli de Oliveira Ribeiro
Equipe de apoio

Arenna Informática Ltda
CNPJ 07.528.036/0001-91
Carlos Alexandre Sousa Ferreira

Rua Dez de Abril nº 721, Telefax (37) 3421-3089 – CEP 35.595-000 – LUZ(MG)
Site: www.camaramunicipaldeluz.mg.gov.br
Email: camaramunicipaldeluz@gmail.com

