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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE CONSELHEIRO  LAFAIETE
ATA DE SESS^O -DATA:  18/11/2022 -HORARIO -09h30min.
LICITACAO:  Processo Licitat6rio n° 001/2022 -Pregao Eletr6nico n° ool/2022.

OBJETO: Contratagao de empre§a para prestacao de servicos de comunica9ao e locacao de
radios de comunicacao troncallzado digital DMR, ben coma a locacao de todos os acess6rios
necessarios,   incluindo   sua   jmplanta9ao,   manutengao   e   operacao,   do   acordo   com   as
especificacoes constantes no Item 19 e Anexo I do Edital.

Em sala  pr6pria  na sede da  Prefeitura  Municipal,  a  Pregoeira em substltui§ao e a  Equipe de
Apoio da Secretaria de Administracao,  reuniram6e  para dar andamento a finalidade descrita
acima.

No dia dezoito de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutos, em sala
pr6pria na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se a Pregoeira em substituigao e a Equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria n° 691/2022, para continuidade do Processo Licitat6rio n° 001 /2022 -Pregao
Eletr6nico n° 001/2022. 0 processo foi realizado de forma elettonica pela plataforma BBMNET. Dando

prosseguimento  aos  trabalhos,  a  Pregoeira  em  substituigao  manifestou  que  seriam  prestadas  as
informag6es  acerca  do  resultado  da  fase  de  habilitaeao.  Conforme  registrado  em  ata  de  sessao
realizada  no dia 27/10/2022,  considerando a  inabilitagao de todas as participantes que acudiram  ao
certame,   bern  como   manifestaeao  da  Secretaria  Solicitante  (e-mail  recebido  em  27/10/2022  as
14:47h), com fulcra no art. 48, §3°, da Lei n° 8.666/93, c/c art. 9° da Lei n° 1 o.52o/02, foi concedido as
licitantes  inabilitadas  que  formularam   propostas  validas,   o  prazo  de   08   (oito)   dias   i]teis   para  a
apresentagao de  nova documentacao de habilitagao corrigida em  relagao as causas que implicaram
suas respectivas inabilitae6es.  Registra-se que o prazo concedido iniciou-se em 28/10/2022 e findou-
se em 11/11/2022.  Pontua-se que a unica licitante a apresentar a documentaeao de regularizagao de
habilitagao foi a WANCO TELECOMUNICACOES LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n° 00.091.977/0001 -
61, tendo sido encaminhada, tempestivamente,  conforme e-mail  recebido em  31/10/2022 as  15:40h.
Nao se registrou  recebimento de documentaeao de regularizaeao das outras licitantes interessadas
no  certame,   quajs   sejam,   KONEKT  TELECOMUNICACAO   E   SEGURANCA   LIMITADA  (EPP)   e
RADIOFORCE  TECNOLOGIA  E  TELECOM   EIRELl   (ME).  A  documentagao  de   regularizagao  da
licitante WANCO TELECOMUNICACOES LTDA. foi conferida e estava em conformidade com o Edital,
tendo  sido  encaminhados  os  seguintes  documentos:  a)  Certidao  Civel  de  Falencia  e  Concordata
Negativa,  referente  a  Comarca  de  Nova  Lima,  em  atendimento  ao  item  8.5.1  do  edital;  b)  Certidao
Negativa  de  D6bito  -Plena  de  D6bitos  Municipais  18495/2022,  em  atendimento  ao  item  8.6.6  do
edital;  c)  Declaracao demonstrando que cumpre a cola de  menor Aprendiz conforme termos legais,
em   atendimento   ao   item   8.7.3   do   edital.   A   documentaeao   de   habilita9ao   da   licitante  WANCO
TELECOMUNICAeoES  LTDA.,  inclusive  os  documentos  encaminhados  para  regularizagao,  foram
conferidos  pela  Pregoeira  em  substituicao  e  Equipe  de Apoio,  tiveram  sua  autenticidade  aferida  e
foram  anexados  ao  processo,  sendo  declarada  HABILITADA.  Registra-se  que  a  licitante  WANCO
TELECOMUNICACOES  LTDA.  apresentou  Prova  de  Regularidade  do  FGTS  contendo  endereeo
divergente daquele constante nos atos constitutivos.  Entretanto,  considerando que os demais dados
da  licitante  (razao  social/CNPJ)  encontravam-se  devidamente  discriminados  no  documento,  cuja
autenticidade foi aferida via internet, a divergencia nao interferiu no exame de habilitagao.  Diante da
conclusao da fase de habilitagao, e da apura?ao dos licitantes vencedores dos itens licitados, deu-se
inicjo a fa§e de analise de conformjdade tecnica (te§te de campo).  Nos termos do item 20 do edital, a
licitante  provisoriamente classificada em  primeiro  lugar,  devefa  ser submetida a  realizacao de teste
de campo  para verifica9ao da qualidade de transmissao dos equipamentos ofertados.  Dessa forma,
para  realizagao  do  teste,  a  licitante  devera  disponibilizar  05  (cinco)  radios,  iguais  aos  que  foram
ofertados  no  certame,   no  prazo  maximo  de  03  (tres)  dias,  contados  a  partir  do  primeiro  dia  dtil
subsequente a esta sessao. Assim, a licitar`te WANCO TELECOMUNICA90ES LTDA. ficou notificada
da  necessidade de disponibilizacao de  05  radios para testagem.  0  prazo para envio lniciar-se-a em
21/11/2022  com  termino  previsto  para  23/11/2022.  Ressalta-se  que  os  equipamentos  deverao  ser
entregues   ou   encaminhados   ao  enderego   Rua   Coronel  Albino,   n°.   160,   Bairro   Fonte  Grande,
Conselheiro  Lafaiete/MG,  CEP  36.405-018,  aos  cuidados  do  servidor  Leonardo  Jose  Perrim  de
Rezende.   Ficou   a   licitante  WANCO   TELECOMUNICA¢OES   LTDA„   desde   logo,   cientificada   e
intimada  do  prazo  impreterlvel  para  disponibilizagao  dos  equipamentos,  sob  pena  de  inabilitac5o.
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Ap6s  a   realizagao  de  teste,   a  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  emitifa   laudo  acerca  dos
rresultados  apurados.  A  divulgacao  do  resultado  do  teste  de  campo  acontecefa  ro  dia  30/11ra022
(quartarfeira),  em  sessao virtual.  A testagem  dos equipamentos  ocorrefa  nos dias 24  e 25/11ra022,
ppodendo quaisquer interessados comparecerem para acompanhamento, e para maiores informagdes
encontra-se  disponivel  o  ntlmero  de  telefone  (31)  99239-6084.  Em  fungao  da  necessidade  de  se
aguardar os prazos concedidos, a sessao foi encerrada, sem a realizaeao de novos atos na plataforma
BBMNET  enquanto  perdurarem  os  prazos.  A  reabertura  da  sessao  ocorrefa  no  cia  30/11/2022.  a§
09:30 l`oras,  para divulgagao das informae8es da fase de teste de campo e demals atos de pregao,
nnotadamente abertura da fase reoursal.  Ficaram todas as licitantes intimadas e cientificadas da data
de reabertura da sessao, onde serao prestadas as informae6es de habilitaeao e procedidos demais
atos sequenciais do certame. Cumpre registrar, em virtude do Prineipio da Economicidade, que foram
anexados aos autos flsicos do processo licitatorio a documentagao de habilitaeao apenas de licitante
declarada    habilitada,    nao   tendo   sido   impresses/anexadas   as   documentag6es   das    licitantes
inabilitadas,  conio  medida  de  economia  e  celeridade  processual.  Pontua-se  que  os  documentos
encaminhados   em   c6pia   simples   e/ou   com   assinatura   manual   nao   autenticados,   teriam   sua
autenticidade verificada somente ro caso de d`]vidas quanto a sua veracidade,  nos termos do item
8.11.2  do  edital.  Frisa-se  que  a  integra  da  documentaeao  de  habilitagao  das  licitantes  encontra-se
disponlvel  para acesso ro site da plataforma de pregao eletnonico da BBMNET. A presente Ata sera
publicade  ro  site  de  Municlplo  para  ciencia  dos  interessados.   Nada  mais  havende  a  tratar,  foi
encerrada a sessao, cuja ata vaj assinada pela Pregoejra em substjtujgao e pelos membros da Equipe
de Apoio do Preg5o, depois de lida e achada conforme.
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