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PREFEITUIRA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ATA DE SESS^0 -DATA: 30/11/2022-HORARlo -09h30min.
LICITACAO:  Processo Llcltatorio n° 001/2022 -Pregao Eletr6nico n° 001/2022.

OELJETO:  Contratagao  de  empresa  para  prestacao  de  servicos  de  comunicagao  e  locacao  de  fadio§  de
comunica§ao troncalizado digital  DMR,  bern como a  locacao de todos os acess6rlo§  necessarios,  incluindo
sua implantacao, manu(encao e operacao, de acordo com as especifica§6es constantes no item 19 e Anexo I
do Edital.

Em sala pr6pria na sede da Prefeitura Munlclpal, a Pregoelra em substituicao e a Equipe de Apoio da Secretarla
de Admini§traoao, reuniram-so pare dar andamento a finalidade descrlta acima.

No dia trinta de novembro do ano de dais mil e vinte e dois, as nove horas e trinta minutos, em sala pr6pria na sede da
Prefeitura  Municipal,  reuniram-se  a  Pregoeira  em  substituicao  e  a  Equipe  de  Apoio,   nomeados  pela  Portaria  n°
691/2022,  para  continuidade  do  Processo  Licitat6rio  n°  001/2022  -Pregao  Eletrdnico  n°  001/2022.  0  processo  foi
realizado  de  forma  eletronica  pela  plataforma  BBMNET.   Dando  prosseguimento  aos  trabalhos,   a  Pregoeira  em
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notificada da necessidade de djsponjbjliza9ao de 05 radios para testagem,  no prazo de 21/11/2022 a 23/11/2022.  De
acordo  com  o  relatorio  encaminhado  pelo  Departamento  de  Transito  e Tfafego  da  Secretaria  Municipal  de  Defesa
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repetidora modelo GM300. Registra-se que a testagem dos equipamentos ocorreu entre os dias 24 e 25/11/2022, onde
quaisquer   interessados   poderiam   comparecer   para   acompanhamento.   0   teste   de   campo   foi   realizado   pelo
representante  tecnico  do   Departamento  de  Transito  e  Trafego  da  Secretaria   Municipal   de  Defesa   Social,   que
subscreveu o relat6rio de analise, concluindo que os equipamentos apresentados atendem as exigencias do processo
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certame a registrado conforme quadro abaixo, em consonancia com valores unitarios e totais constantes do mapa de
apuragao anexado aos autos:

EM PRESA VENCEDORA VALOR UNIT

WANCO TELECOMUNICACOES LTDA R$10.000,00

Diante da conclusao da fase de habilitacao e amostras (teste de campo), e da apuracao do licitante vencedor do item
i]nico licitado,  a  Pregoeira em  substituieao procedeu com a abertura do prazo de 30 minutes para a manifestaeao de
interesse em  interpor recurso  quanto  ao  resultado do certame,  nos termos do  item  10.20.13  do  Edital.  Ap6s,  restou
decorrido tal  prazo  sem  interposigao  de  recurso,  momento  em  que  se  procedeu  com  a  adjudicagao  do  objeto,  nos
termos dos  itens  13.3 e  14.2 do  Edital.  Destarte,  foi  aberto o prazo  para  o encaminhamento da proposta vencedora,
realinhada conforme  valores  dos  lances finals,  de  acordo  com  o  item  10.21  do edital.  Em  conformidade  com  o  item
10.21.1,   do   Edital,   a   proposta   final   do   licitante   declarado   vencedor   devefa   ser   encaminhada   para   o   e-mail
licita.Iafaiete@gmail.com e devera:  a) ser redigida em lingua portuguesa,  datilografada ou digitada,  em  uma via,  sem
emendas,  rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal. b) conter a indicaeao do banco,  numero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins
de   pagamento.   Dessa   forma,   pontua-se   que   a   licitante   WANCO   TELECOMUNICACOES   LTDA   encaminhou,
tempestivamente,  a  proposta  final  realinhada,  conforme  documentos  anexados  ao  processo.  Cumpre  registrar,  em
virtude do Principio da Economicidade. que foram anexados aos autos fisicos do processo licitat6rio a documentaeao
de habilitaeao apenas da licitante declarada  habilitada,  coma  medida de economia e celeridade  processual.  Frisa-se
que a integra da documentagao de habilitaeao das licitantes encontra-se disponfvel para acesso no site da plataforma
de  pregao eletr6nico da  BBMNET.  Assim,  concluldas todas as etapas do  procedimento,  ato  sequencial,  o  processo
sera encaminhado para apreciagao do Departamento Juridico. As empresas participante§ serao cientificadas mediante
publicacao  da  presente  Ata  no  site  do  Municipio  para  ciencia  dos  interessados,  em  atendimento  ao  Principio  da
Publicidade e Transparencia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pela Pregoeira
em substituicao e pelos membros da Equipe de Apoi pois de lida e achada conforme.
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