
 

 

 CONCORRÊNCIA N° 02/2012 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE OUTUBRO DE 2012 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se no dia 25 de outubro de 2012, às 9 horas, no Plenarinho “Vereador 

Dr. Wilson de Melo Guimarães”, localizado na sede da Câmara, situada na 

praça Torquato de Almeida,  100, centro, município de Pará de Minas/MG. No 

citado horário, considerando a presença dos membros da Comissão que  

assinam 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 Recurso Administrativo 

proposto pela empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda. 

contra decisão da Comissão Permanente de Licitação na análise da proposta 

comercial. A empresa Recorrente requereu, em seu recurso, a revogação da 

decisão que desclassifica a proposta comercial apresentada pela  empresa, 

tendo em vista que a Recorrente apresentou sua proposta em consonância 

com o edital;  que seja declarada  vencedora do certame; que seja fixado prazo 

para a empresa apresente a planilha de composição da proposta comercial 

sanando os vícios apresentados. A Comissão decide: 1)  Alguns pequenos 

erros aritméticos foram constatados ao longo das várias páginas ainda não 

numeradas da planilha, os quais  totalizam R$31,05 (trinta e um reais e cinco 

centavos), ocasionando erro a maior no valor total da proposta comercial. 

Conforme o item 6.16.2 do edital, “Em caso de divergência entre o valor 

resultante do processo de conferência e o constante na proposta, prevalecerá o 

primeiro”. Entende a Comissão que tais erros deram-se  por arredondamentos. 

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”, a Comissão julga pertinente a alegação da 

Recorrente, que assim justificou:  “embora a padronização da rede lógica seja 

Furukawa, a padronização dos espelhos das tomadas já existentes no local 



seguem a linha Margirius, tendo  o Edital exigido a manutenção da 

padronização em relação à Obra/Serviço. Contudo, a linha Margirius não 

fornece os itens acima referenciados separados, mas tão somente o kit 

completo em CAT 5e, o qual é inferior às exigências do Edital de Licitação. 

Diante desta situação, com vistas a atender a padronização de conectividade 

exigida pelo edital, foram cotados  os produtos da PIAL, único fornecedor no 

mercado que disponibiliza, em seu mix de produtos,espelho 6P; tampa cega e 

espelho 3P, com soluções no mercado e adaptadores para a compatibilização 

com as tomadas Furukawa, o que viabiliza a instalação e manutenção da rede 

lógica no padrão exigido pelo edital.” 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. O Recorrente indica o RACK 20 Us – código RKS20 e 

RACK 40 Us – código RKS40. O técnico responsável, Sr. Osvaldo Fonseca 

Filho, em seu parecer técnico sobre a proposta comercial, relata que o 

fabricante indicado é conceituado no mercado, sendo os Racks indicados de 

acordo com o Edital. Dessa forma, a Comissão de Licitação decide acatar o 

Recurso Administrativo proposto pela empresa RHO Serviços e Consultoria em 

Informática Ltda., declarar a empresa como vencedora do certame e abrir 

prazo para que a licitante apresente novas planilhas com as modificações 

acima. 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, 23 de outubro de 2012. 
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