
 
 

 

PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 
Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçara – Telefone: (31) 3277 8366 

CEP: 31230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 

  

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.016 

Processo nº. 04.000.584/20-09 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento com instalação de postes de aço, galvanizado a fogo, 

para sustentação de câmeras móveis do projeto de videomonitoramento da orla da Lagoa da Pampulha, 

para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI da Prefeitura de Belo Horizonte, 

com interveniência da Prodabel, conforme descrito neste Edital e Anexos sendo: 

- 04 (quatro) postes de 06 (seis) metros;  

- 01 (um) poste de 12 (doze) metros. 

As instalações dos postes deverão acontecer em base de concreto armado, com chumbadores, conforme as 

especificações técnicas previstas neste Edital, no Termo de Referência e nos Anexos I e II que o integram. 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006: 

Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira decidiu: 

 

Lote (único) – Contratação de empresa para fornecimento com instalação de postes de aço, galvanizado a 

fogo, para sustentação de câmeras móveis do projeto de videomonitoramento da orla da Lagoa da 

Pampulha, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI da Prefeitura de Belo 

Horizonte, com interveniência da Prodabel, conforme descrito neste Edital e Anexos.  

Em 15/09/2020, a empresa CONDAX TELEMÁTICA LTDA. passou a ser arrematante do lote único 

com um valor global de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

Em 15/09/2020, após análise da documentação apresentada pela empresa CONDAX TELEMÁTICA 

LTDA., verificou-se que a empresa não anexou os documentos exigidos no Edital e foi desclassificada 

por descumprimento ao item 10.13 do edital. 

Em 15/09/2020, por não haver mais licitantes a serem convocados para apresentarem propostas, o lote foi 

declarado FRACASSADO.  

Nesta mesma data, foi aberto o prazo de interposição de recursos e contrarrazões conforme determinado 

no Edital item 13.1. 

Em 16/09/2020, foi constatada a não apresentação de recursos. 

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrado os 

trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020. 

 

 

 

Márcia Maria Martins 

Pregoeira da Disputa 

 

 

 

Fernanda de Azevedo Melo Ladeira 

Autoridade Competente 

 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

      Equipe de Apoio 
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HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.016 

Processo nº. 04.000.584/20-09 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento com instalação de postes de aço, galvanizado a fogo, 

para sustentação de câmeras móveis do projeto de videomonitoramento da orla da Lagoa da Pampulha, 

para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI da Prefeitura de Belo Horizonte, 

com interveniência da Prodabel, conforme descrito neste Edital e Anexos sendo: 

- 04 (quatro) postes de 06 (seis) metros;  

- 01 (um) poste de 12 (doze) metros. 

As instalações dos postes deverão acontecer em base de concreto armado, com chumbadores, conforme as 

especificações técnicas previstas neste Edital, no Termo de Referência e nos Anexos I e II que o integram. 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/2006: 

 

Homologo o procedimento licitatório que resultou FRACASSADO, conforme documentos juntados aos 

autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Josué Costa Valadão 

Ordenador de Despesa 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

 


