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Prefeitura lança o
Projeto Segurança Turística

Plano objetiva capacitar e habilitar moradores
para a segurança do turista no município

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura lan-
çou ontem, 9 de junho, o 
Projeto Segurança Turís-
tica. Os cursos serão mi-
nistrados pela Secretaria, 
em parceria com o Corpo 
de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, Polícia Mili-
tar, Marinha do Brasil e a 

Thiago França D
uarte

Foto: Camila Amorim
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Cruz Vermelha Brasileira. 
O projeto tem por objeti-
vo trabalhar a prevenção 
para segurança do turista 
no município através de 
cursos, palestras e campa-
nhas educativas.

A cerimônia foi reali-
zada na sede da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura, e recebeu mili-

tares do Comando Opera-
cional do Bombeiro - COB, 
e demais autoridades, 
além de sociedade civil. 

Para a Secretária Mu-
nicipal de Turismo e Cul-
tura, Marta Boaventura, o 
projeto beneficiará toda 
população, principalmen-
te empresários e funcio-
nários do setor turístico, 

oferecendo capacitação e 
outras estratégias de ris-
cos para formação de nú-
cleos de atuação e pre-
venção. 

Os cursos terão início 
na próxima semana. Pa-
ra informações, entre em 
contato com a Secreta-
ria, através do telefone: 31 
3571-2430.
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.026/15 Aquis. de Mourões, Aresta, Arame Farpado, Malha de Ferro e Arame Recozido, 
p/ a Sec. Municipal de Meio Ambiente Empresas Vencedoras:  Alexandre HM Chamone Comercio – EPP Valor: R$87.675,00; Madson Amaral de 
Souza – Eireli – ME Valor: R$875,00; Douglas Fabris Aguiar – ME Valor: R$ 22,00; Valor Total: R$88.572,00 . Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.021/15, p/ a Sec. Municipal de Educação, Empresa Vencedora: Computador & Cia Ltda 
– ME Valor: R$5.957,00, Valdemar Fernandes da Silva – ME Valor: R$ 10.213,80; Comercial Logistica de Informática Ltda – EPP Valor: R$ 6.795,00, 
Multiplic Máquinas e Suprimentos Eireli ME valor: R$1.520,00; Pampulha Comércio de Informática Ltda – ME Valor: R$ 3.375,00; Feed Brasil 
Comercio de Equipamentos de Informática Ltda – EPP  Valor: R$2.290,00; Arenna Informatica Ltda - ME Valor: R$360,00; Inforgeo Tecnologia e 
Comércio Ltda  Valor: R$ 5.400,00 Valor Total: R$ 35.910,80 Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho - Aviso de Licitação: Pregão Pres. 038/15- Aquis. de Gêneros Alimentícios, p/ a Sec. Municipal de Educação, mediante 
fornecimento parcelado. Abertura: 23/06/2015, às 09:00h. Ver site: www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net - Antônio 
Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 1º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 096/2014, cujo objeto é a Presta-
ção de Serviços de Confecção e Fornecimento de Cartão Alimentação, Processamento e Carga de Créditos Eletrônicos nos Cartões Magnéticos, 
para Servidores, Agentes Políticos do Município. Vigência: 05/05/2016. Empresa: Verocheque Refeições Ltda.  Antônio Brandão/Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG – O FMS torna público o 1º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 
095/2014, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Confecção e Fornecimento de Cartão Alimentação, Processamento e Carga de Créditos Ele-
trônicos nos Cartões Magnéticos, para Servidores, Agentes Políticos do Município. Vigência: 08/05/2016. Empresa: Verocheque Refeições Ltda.  
Antônio Brandão/Prefeito

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento 
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
72

DISPENSA  
20

Art. 24 – inciso II
Aquisição de fonte para note-
books, a pedido da Secretaria 

Municipal de Governo. 
R$160,00

HIGH QUALITY SERVICE 
INFORMATICA LTDA- 

ME.

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
80

DISPENSA  
21

Art. 24 – inciso II

Aquisição de aparelho de este-
toscópio e esfigmomanômetro, 

a pedido da Secretaria Municipal 
de Administração. 

R$2.185,00 LIFECIR LTDA- ME. 

Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
81

DISPENSA  
22

Art. 24 – inciso II
Aquisição de embalagem tipo 

bisnaga para mel, a pedido da Se-
cretaria Municipal de Agricultura. 

R$1.910,00
SUPRILIDER COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA.

ASSINATURA DIGITAL
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Processo
Administrativo

N.º
Dispensa

Enquadramento 
Legal

Especificação
Valor total
contratado 

Empresa

PA
83

DISPENSA  
23

Art. 24 – inciso II
Aquisição de margarina vegetal, 
a pedido da Secretaria Municipal 

de Administração. 
R$955,20

SUPERMERCADO 
SUPER LUNA S/A. 

Secretaria Municipal de Saúde

Fundo M. Saúde Brumadinho. Ext. 2º Termo Aditivo Cont. 0107/2013/FMS. Obj: Locação Imóvel UBS Ponte das Almorreimas. Loc.: Vicentina 
Moreira do Prado. Vig. 24.05.2015 a 23.05.2016 - Disp. Licit. 071/13. Vr global: R$ 8.921,40. Brumadinho, 09.06.2015. José Paulo Silveira Ataíde - 
Gestor do Fundo Mun. de Saúde Brumadinho. 

FUNDO M SAÚDE DE BRUMADINHO/MG – O FMS comunica que, ONDE – SE LÊ: considerando parecer exarado pela equipe técnica do setor de 
odontologia, em razão do certame licitatório, eferente as amostras, para os itens 15 a 25, apresentadas pela empresa Emigê Materiais Odon-
tológicos Ltda, fica desclassifica as amostras dos produtos cotados, haja vista que, o material cotado pela referida empresa, após testes não 
apresentaram rendimento/durabilidade, podendo gerar aumento de custo para o Município, não havendo interposição de recurso, fica aberta 
nova sessão de lances para os itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25, para dia 11/12/2015 às 09:00 horas, na sala de reunião da SMS, Av. Nossa 
Sra. Do Belo Ramo, n° 350, Jota, Brumadinho. LEIA SE: considerando parecer exarado pela equipe técnica do setor de odontologia, em razão do 
certame licitatório, referente as amostras, para os itens 15 a 25, apresentado pela empresa Emigê Materiais Odontológicos Ltda, fica desclassifica 
as amostras dos produtos cotados, haja vista que, o material cotado pela referida empresa, após testes não apresentaram rendimento/durabili-
dade, podendo gerar aumento de custo para o Município, não havendo interposição de recurso, fica aberta nova sessão de lances para os itens 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25, para dia 11/06/2015 às 09:00 horas, na sala de reunião da SMS, Av. Nossa Sra. Do Belo Ramo, n° 350, Jota, 
Brumadinho. José Paulo S Ataide/Secretário M de Saúde.

Atos do Legislativo

DECISÃO DE RECURSO - PREGOEIRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
OBJETO: Equipamentos de Informática
ASSUNTO: análise do Pregoeiro quanto ao recurso apresentado pela empresa E PC Informática Ltda-ME.
Excelentíssimo Senhor Vereador Henerson Rodrigues de Faria
Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho/MG,
Tratam os autos em epígrafe de processo licitatório, na modalidade pregão presencial, visando a aquisição de equipamentos de informática para 
a Câmara Municipal de Brumadinho, menor preço por item.
1 – SÍNTESE / RELATÓRIO:
Superada a fase interna do referido pregão, no dia 20 de maio deste ano ocorreu sessão pública para abertura dos envelopes contendo docu-
mentos de proposta e habilitação, visando a contratação do objeto ora designado, sagrando-se vencedoras do certame, a priori, as empresas: 
Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME – item 01; GTRONIC Tecnologia em Informática Ltda – item 02; e ARENNA Informática Ltda-ME – 
item 03. Ao final da sessão, foi oportunizada aos licitantes a manifestação de interesse na interposição de recurso, em cumprimento ao disposto 
no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, c/c art. 11, XX, do Decreto Municipal nº 73/2007 e item 4 do Título IX (Impugnação e Recursos) do 
Edital desta licitação.
Utilizando-se de sua faculdade, o representante da empresa E PC Informática Ltda-ME manifestou interesse em recorrer contra as decisões do 
Pregoeiro relativamente aos itens 01 e 03 do edital, expondo, na forma legal, a síntese de suas alegações para posterior apresentação do recurso 
formalizado.
Destarte, foi deflagrada a contagem de prazo para apresentação formal das razões de recurso, o que foi feito de forma tempestiva pela empresa 
recorrente. A tempestividade do recurso verifica-se através de cópia do email em que a Recorrente encaminhou os memoriais, com data de 21 
de maio do ano corrente, e do recebimento, via Correios, do mesmo documento recursal, na data de 25 de maio deste ano.
Atendendo à disposição legal e editalícia, os demais licitantes foram cientificados da interposição do recurso mencionado e do prazo para apre-
sentação de contrarrazões recursais, conforme cópia das comunicações eletrônicas juntadas ao processo (meio de interlocução escolhido pelos 
licitantes), nos termos do disposto no item 5 do Título IX do Edital e demais normas que regulam a matéria.
Foram apresentadas, tempestivamente, contrarrazões pelas empresas Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME (recebidas via email em 
28/05/2015 e por Correios em 01/06/2015, sendo considerada a primeira data) e ARENNA Informática Ltda-ME (em 28/05/2015, conforme pro-
tocolo constante no documento), sendo que ambas apresentam dados e informações visando refutar as alegações da recorrente.
Diante disto, passamos à análise do recurso interposto pela empresa E PC Informática Ltda-ME, em conjunto com as contrarrazões apresenta-
das pelas empresas Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME e ARENNA Informática Ltda-ME, bem como as normas aplicáveis ao caso sob 
análise.
Em síntese, é o relatório.
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2 – ALEGAÇÕES CONTIDAS NO RECURSO E NAS CONTRARRAZÕES:
Recursos e contrarrazões tempestivos. 
No tocante ao recurso, verifica-se que o mesmo traz em seu bojo, precipuamente, em síntese, as alegações seguintes:
a) que foi equivocada a decisão do Pregoeiro “na classificação da empresa Multiplic Máquinas nos itens, 01 E 03 e da empresa Digital Informática 
no item 03, classificação essa de propostas em desacordo às exigências editalícias [...] não apresentando marcas que condizem ao atendimento 
de todos os pontos do edital”;
b) quanto ao item 01, alega a Recorrente que o produto apresentado pela empresa Multiplic Máquinas é inferior ao solicitado no edital e que, 
indagado na sessão do pregão, o representante da licitante em tela não soube informar qual o modelo do produto que seria entregue. Pros-
seguindo, a Recorrente apresenta dados sobre o produto (da mesma marca ofertada) que poderia vir a ser entregue pela licitante vencedora, 
comparando-os com o previsto no instrumento convocatório, para, em seguida, afirmar que não existe nenhuma possibilidade de que a empre-
sa Multiplic Máquinas consiga cumprir o edital com a marca proposta por ela, independentemente do modelo. Dentre as questões suscitadas, 
sobrepõem-se a diferença de cor do equipamento (branco ao invés de preto, pedido pelo edital), a diferença entre o processador pedido e o 
que deve vir no produto da empresa vencedora (Quadcore ao invés do CORE I3, pedido pelo edital), e o tamanho da tela do computador, cujas 
medidas não corresponderiam ao pedido no instrumento convocatório ou, se atendido o tamanho, outras características não se enquadrariam, 
conforme site da empresa LG, que fabrica os produtos;
c) com relação ao derradeiro item, de número 03, afirma a Recorrente, sem adentrar em maiores detalhes, que o único equipamento que atende 
plenamente o edital seria da marca DELL, com “características que nenhum outro tem como placa de vídeo dedicada do fabricante Gforce, 8gb 
de memória, HD de 1TB”.
d) ressalta ainda que a classificação das empresas vencedoras dos itens 01 e 03 prejudicou a participação da empresa Recorrente na fase de 
lances. Ao final, pede a desclassificação das empresas vencedoras dos respectivos itens e a volta à fase de lances. 
A empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME, inicialmente, em suas contrarrazões, declara que não foi vencedora do certame no item 
03, a despeito do pedido da empresa E PC Informática Ltda-ME para sua desclassificação quanto a este item. Dando prosseguimento às suas 
contrarrazões, a empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME se contrapõe às alegações da empresa Recorrente quanto ao item 01, 
descrevendo o modelo que se propõe entregar à Câmara Municipal de Brumadinho caso seja mantido o resultado e lhe seja adjudicado o item 
em tela. Em síntese, são suas alegações: 
a) que a tela, no quesito tamanho, é superior ao exigido pelo edital, sendo de 21,6 polegadas ao invés de 20 polegadas do instrumento convo-
catório;
b) que o processador Celeron N2930, presente no modelo proposto pela empresa, é superior ao Intel I3 pedido no edital;
c) que a cor branca do equipamento, contrária à cor preta prevista no edital, seria “desprezível” se considerada a significativa economia ao erário. 
Outrossim, a “beleza plástica (beleza aos olhos)” de um equipamento branco seria imensamente superior ao mesmo equipamento na cor preta.
A empresa ARENNA Informática Ltda-ME também apresentou contrarrazões, refutando genericamente as alegações da empresa E PC Infor-
mática Ltda-ME quanto ao item 03, e para isto anexando cópia de catálogo da empresa ASUS com a apresentação e descrição do modelo de 
notebook a ser fornecido à Câmara Municipal, caso lhe seja adjudicado o objeto em tela. Segundo a empresa ARENNA Informática Ltda-ME, o 
produto ofertado preenche todos os requisitos do edital da presente licitação. 
3 – CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO
De pronto, insta esclarecer que o edital do presente pregão não solicitou nas propostas, por um lapso em sua elaboração, a apresentação de 
marcas em conjunto com os respectivos modelos, exigência que poderia sustentar uma diligência imediata, e consequente desclassificação de 
propostas cujas marcas/modelos não atendessem ao exigido no instrumento convocatório. Ou seja: na hipotética situação de que uma marca 
“X”, modelo “YY” fosse ofertada por um licitante, bastaria verificar-se na internet suas especificações para se constatar se a mesma atenderia ou 
não ao edital. 
Neste sentido, não foi informado formalmente nenhum modelo de equipamento, apenas marcas, quando da sessão. Ora, de posse de marcas, 
sem modelos, fica quase impossível ao pregoeiro definir se esta ou aquela proposta atende ao edital. Cabe-lhe a fidúcia, confiar nos licitantes e 
suas propostas e afirmações durante a sessão. Ressalte-se que em todo momento os representantes das empresas vencedoras dos itens 01 e 03 
afirmaram que os seus produtos cumpriam o previsto no edital.
Além disto, dispõe o edital que “a apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de ha-
bilitação previstas no Edital” (item 2 do Título XVI-Disposições Gerais) e que “a participação nesta licitação implica no conhecimento integral 
dos termos e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria” (item 8 do 
mesmo título). Por fim, destaque-se que o item 8 do Título VI – Proposta Comercial afirma que “toda a especificação estabelecida para o objeto 
será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial”.
Destarte, conjugando todos os aspectos elencados supra, é de se supor que o pregoeiro, embora disponha de certa liberdade para tomada de 
decisões tocantes à desclassificação, quando amparado por motivos suficientes, não pode, lado outro, supor que o licitante, conhecedor do 
edital, apresente proposta em desacordo com o mesmo. Assim, sem o aparato necessário e diante das informações e afirmações dos licitantes 
de que cumpriam a rigor o edital, foi-lhes atribuída a classificação à fase lances. Em que pese a afirmação da empresa E PC Informática Ltda-ME, 
com o devido respeito, não se vislumbra deste pregoeiro nenhum equívoco, mas tão somente a ação correta a ser tomada naquele momento, 
diante das informações que se lhe apresentaram.
Com relação às descrições dos itens da licitação, apenas após o encerramento da sessão e abertura do prazo recursal é que se apresentaram, 
pelas empresas vencedoras, os modelos a serem entregues em caso de adjudicação do objeto a elas. Passemos aos itens.
Quanto ao primeiro item, vencido pela empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME, analisadas as especificações enviadas pela própria 
empresa vencedora, verifica-se claramente que o modelo a ser fornecido não atende ao previsto no edital. De fato, na questão da cor, poder-se-
-ia, forçosamente e em último caso, cogitar-se (e frise-se: apenas cogitar-se) a aceitação do aparelho, invocando-se o fato de que a cor externa 
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do equipamento não influencia diretamente no desempenho do computador. E ao contrário do que alega a empresa vencedora, a diferença 
econômica para o segundo colocado é irrelevante, nem de perto se aproximando do quantum alegado por ela. Não obstante, fosse o caso de 
aceitar-se a sua proposta, implicar-se-ia em caso de desigualdade de tratamento com os demais licitantes, afrontando o princípio da isonomia 
nas licitações. Ilide-se esta possibilidade.
Junte-se, ainda, o fato de outras características do equipamento não atenderem ao edital, mormente o processador, essencial em um compu-
tador. Diante das divergências entre o aparelho proposto pela vencedora e as especificações pedidas no edital, e considerando o princípio da 
vinculação ao edital, que se aplica a todos numa licitação, sem exceções, não há como se aceitar o equipamento proposto pela empresa Multi-
plic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME.
Quanto ao item 03, em que pese a menção errônea do nome da empresa vencedora no recurso da empresa E PC Informática Ltda-ME, faz-se a 
análise dos memoriais tendo em vista que o recurso é apresentado quanto às decisões do pregoeiro, e não contra as outras licitantes em si. A Re-
corrente limitou-se a afirmar que outras marcas não atenderiam ao item 03, somente a marca DELL. Em sentido contrário, os dados informados 
pela empresa ARENNA Informática Ltda-ME sobre o seu notebook, da marca ASUS, demonstram que seu equipamento preenche os requisitos 
necessários e pertinentes à sua aceitação, especificamente quanto aos itens atacados (placa de vídeo, memória e HD), devendo ser mantidas sua 
classificação e consequente vitória no certame do item 03.
Finalmente, quanto ao requerimento da empresa Recorrente, em que solicita o retorno à fase de lances, após a possível desclassificação das 
empresas vencedoras dos itens 01 e 03, não é assim a metodologia do pregão. O correto, neste caso, é passar-se à próxima proposta na ordem 
de classificação, fazendo-se com ela o mesmo juízo de aceitabilidade previsto legalmente. Com efeito, dispõe o edital, no item 4.5 do Título 
VIII-Procedimentos da Sessão do Pregão, que “se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem 
de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto”. No mesmo sentido dispõem o art. 4º, XVI, da Lei Federal nº 10.520/2002 (que instituiu o pregão)  e o art. 
11, XIX, do Decreto Municipal nº73/2007 (que regulamenta o pregão no âmbito do município de Brumadinho). Vejamos:
Art. 4º [...]
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor (Lei Federal nº 10.520/2002)
Art. 11 [...]
XIX - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verifican-
do a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, apurando o licitante vencedor, ou a critério do pregoeiro e observadas as formalidades legais, anulará o pregão 
(Decreto Municipal nº 73/2007)
4 – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, após minuciosa análise e reanálise de toda documentação acostada aos autos deste processo, dos memoriais de recurso e 
das contrarrazões apresentadas, em conjunto com as normas aplicáveis, DEFIRO EM PARTE o recurso, no tocante apenas à desclassificação da 
empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME. 
Quanto às demais alegações e requerimentos, ficam indeferidos. INDEFIRO o recurso, no pedido relacionado à desclassificação da empresa 
ARENNA Informática Ltda-ME, para manter a classificação da empresa vencedora, pelos motivos já elencados.
INDEFIRO o recurso, ainda, no que se refere ao retorno à fase de lances, devendo o processo prosseguir conforme previsto no edital e nas normas 
mencionadas. 
Assim, DECIDO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO PEDIDO RECURSAL, FICANDO, PORTANTO, DESCLASSIFICADA A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM 
01 E MANTENDO-SE A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM 03.
À consideração superior, nos termos da legislação pertinente.
Brumadinho, 08 de junho de 2015.
Robson da Silva Laia
PREGOEIRO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
DECISÃO FINAL DE RECURSO
DA: Presidência da Câmara Municipal de Brumadinho
PARA: Pregoeiro
Assunto: recurso interposto pela empresa E PC Informática Ltda-ME.
Considerando o recurso interposto pela empresa licitante, acima referida, contra decisão do Pregoeiro que classificou as empresas Multiplic 
Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME e ARENNA Informática Ltda-ME para a fase de lances;
considerando a manutenção, em parte, da referida decisão pelo Pregoeiro da Câmara, conforme documento  datado de 08 de junho de 2015, 
que indeferiu parcialmente o recurso em tela;
considerando que, na forma da legislação aplicável, diante da manutenção de sua decisão, o Pregoeiro remeteu os autos para análise e decisão 
desta Presidência; 
considerando o disposto no Edital de Licitação, nas demais normas pertinentes ao certame em tela, mencionados na decisão do Pregoeiro, 
exponho sucintamente e passo a opinar:
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I – Quanto à alegação referente ao não cumprimento do edital relativamente ao item 01, basta uma breve análise dos dados informados do 
produto pela empresa vencedora para que se verifique que não há o preenchimento dos requisitos exigidos no edital. Portanto, grosso modo, se 
uma proposta não preenche os requisitos do edital deve ser desclassificada, conforme se depreende do item 7 do Título VI – Proposta Comercial, 
que afirma que “serão desclassificadas as propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas”. Aliás, este foi o entendimento do prego-
eiro em sua decisão recursal. Portanto, cabe razão à recorrente. Restou desclassificada a empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME.
II – A segunda alegação, referente ao item 03, não assiste razão à recorrente. Outra vez utiliza-se de documentos apresentados pelos próprios 
licitantes recorrente e contra-recorrente. Uma simples avaliação da especificação do equipamento proposto pela empresa vencedora, em com-
paração com o previsto no edital, nos dá o entendimento de que são cumpridos os requisitos mínimos exigidos. Portanto, afasta-se esta alega-
ção da empresa recorrente, para se manter a classificação da empresa ARENNA Informática Ltda-ME.
III – Analisado o terceiro tópico exposto pela recorrente, também não vejo motivo para lhe conferir razão. O edital e as normas relativas ao 
pregão, em âmbito nacional e municipal, não preveem o retorno à fase de lances após a possível desclassificação das empresas vencedoras. 
Antes, pelo contrário, iria contra a celeridade e economia processual habituais do pregão o retorno às fases já ultrapassadas. Os regulamentos 
normativos determinam que, neste caso, deve-se passar à análise da próxima proposta na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
que se encontre uma que se adeque ao edital. Neste sentido é o que determinam o edital, no item 4.5 do Título VIII-Procedimentos da Sessão do 
Pregão; o art. 4º, XVI, da Lei Federal nº 10.520/2002; e o art. 11, XIX, do Decreto Municipal nº 73/2007, todos contidos e mencionados na Decisão 
do Pregoeiro, documento que faço integrar completamente neste ato decisório e apenso como se dele fizesse parte. Em face disto, denego 
também a derradeira alegação. 
Diante do exposto, DECIDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DO PREGOEIRO, a saber:
1º) a desclassificação da empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos EIRELI-ME;
2º) a manutenção da classificação e consequente vitória, no item 03, da empresa ARENNA Informática Ltda-ME; 
3º) a denegação do pedido de retorno à fase de lances.
Câmara Municipal de Brumadinho, 08 de junho de 2015.
Vereador Henerson Rodrigues de Faria
PRESIDENTE DA CÂMARA
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