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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Servidores que atuam como pregoeiros na FAPEMIG

Memorando.FAPEMIG/PREGOEIROS.nº 5/2020
Belo Horizonte, 20 de maio de 2020.

Assunto: FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ORION TELECOMUNICAÇÕES
ENGENHARIA SA
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0009147/2019-03].
Prezados Senhores,
A proposta do fornecedor Orion Telecomunicações Engenharia SA não foi aceita, pelo seguinte mo vo:
A documentação original deveria ter sido enviada de acordo com o item 7.3.9.1 do edital que transcrevo
aqui:
7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação
de habilitação e a proposta comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte
endereço: Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500, Bairro Horto, Belo Horizonte/MG CEP 31.035.536, FAPEMIG / Departamento de Protocolo (a/c Pregoeiro), no horário
de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em
envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e idenﬁcados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e
lote).
Porém o Fornecedor enviou a documentação original conforme comprovante anexo no processo, no dia
08/05/2020 e não a contar do dia 29/04/2020 as 10:34h, quando via chat foi solicitado que o fornecedor
se atentasse ao prazo es pulado no Item 7.3.9.1 do edital.
Esse prazo expirou no dia 04/05/2020 as 17h, devido a feriado no dia 01/05/2020 e ﬁnal de semana dias
02/05/2020 e 03/05/2020.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Margara Aparecida de Freitas Moreira, Servidora Pública,
em 20/05/2020, às 13:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16773745&infra…
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h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 14513968
e o código CRC 214D17AE.

Referência: Processo nº 2070.01.0009147/2019-03
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