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Assunto : Parecer - Processo Licitatório nº 006/2017 
Serviço : Jurídico. 
Data : Guaxupé, (MG), 04 de SETEMBRO de 2017. 

 
 

Exmo. Sr. 
Danilo Martins de Oliveira, 
Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé 

 

Instado a exarar parecer referente ao Processo Licitatório nº 006/2017, na 
modalidade Pregão Presencial nº 006/2017 (Menor Preço Global), visando a contratação de empresa 
especializada no FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIDAS  para Câmara Municipal de Guaxupé, manifesta nos termos abaixo. 

Considerando o edital de licitação publicado em 07 de agosto de 2017, já 
avaliado por esta Procuradoria, assim como a solicitação, a necessidade e os tramites anteriores a publicação 
do edital, estando estes de acordo com a Legislação. 

Observa-se impugnação ao Edital ofertada pela empresa DIRETRIZ 
INFORMÁTICA EIRELI, em 15/08/2017, tendo o Pregoeiro, mantido devidamente o processo licitatório em seus 
termos, conforme “Resposta a pedido de impugnação” datado de 16/08/2017. 

Apresentado recurso da decisão a Presidência desta casa, este restou sem 
efeito, nos termos do item 3.3 do Edital de Licitação, vez que a empresa DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI optou 
por participar do processo licitatório, concordando com os termos do Edital. 

Realizado o certame em 17/08/2017, as empresas DIRETRIZ INFORMATICA 
EIRELI, BLP SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELLI – ME, SOCIEDADE EMPRESARIA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE 
LTDA comparecerem ao certame, tendo após o credenciamento sido consideradas aptas a participarem. 

Realizados os procedimentos do Processo Licitatório, restou a empresa 
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI como vencedora do certame, passando então a fase de avaliação técnica, nos 
termos do Edital de Licitação. 

Realizada apresentação em 21/08/2017, a Comissão Técnica de Avaliação 
desqualificou a empresa DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, por não atendimento aos requisitos questionados pela 
Comissão de Avaliação, constante no Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial 006/2017, 
convocando a segunda colocada no certame, qual seja, a empresa EMPRESARIA E&L PRODUÇÕES DE 
SOFTWARE LTDA. 

Devido ao não comparecimento, em 23/08/2017, inabilitou-se igualmente a 
empresa SOCIEDADE EMPRESARIA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, sendo convocada a empresa BLP 
SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELLI – ME, terceira colocada no certame. 

Realizada então a avaliação pela Comissão de Avaliação, em 25/08/2017, a 
empresa BLP SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELLI – ME restou habilitada, tendo atendido aos questionamentos 
da comissão. 

Constata-se que na avaliação da empresa BLP SISTEMAS E CONSULTORIA 
EIRELLI – ME, a empresa DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI manifestou desejo de recorrer da decisão do Pregoeiro, 
solicitando diligência no objetivo de verificar a que órgão público a empresa habilitada presta serviços, 
apresentado as razões do recurso, o Pregoeiro manteve a Habilitação da empresa BLP SISTEMAS E 
CONSULTORIA EIRELLI – ME, adjudicando o objeto, nos termos de sua decisão datada de 31/08/2017. 

Verifica-se que todo processo está conforme com a Lei nº 8.666/93 e 
normas vigentes sobre o tema, respeitando todas as disposições legais. 

Neste ínterim, essa Procuradoria manifesta pela legalidade do Processo 
Licitatório, estando o mesmo em conformidade com as normas vigentes quanto a este tema, estando mesmo 
passível de homologação por esta Presidência. 

 
S.M.J. 
Este é o Parecer! 

 
 

Newton Moura de Mesquita Filho 
Procurador Geral do Legislativo 
Câmara Municipal de Guaxupé 


