PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ
DE MINAS, EM 6 DE SETEMBRO DE 2017.

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas

reuniram-se no dia 6 de setembro de 2017, às 9 horas, na sala de licitações nº 3-8,
localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro

Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a

pregoeira Danielle Souza Alves deu início ao credenciamento referente ao Pregão
Presencial nº 18/2017 - Processo Licitatório nº 26/2017, cujo objeto é o registro de
preço para futuras e eventuais contratações de prestação de serviços de filmagem

e/ou fotografia das solenidades e eventos da Câmara Municipal de Pará de Minas

conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra o Edital
como Anexo I. ApresentouApresentou-se para credenciamento e se credenciou: Varlayse

Karla Oliveira de Sales, CPF 910.058.686-20, representando a empresa Estúdio
Estúdio

Fotográfico Sol Eireli - ME,
ME CNPJ 27.455.824/0001-02. Alexander Pereira da Silva
apresentou-se para a licitação, porém sem os documentos necessários para o

credenciamento, não sendo possível, portanto, sua participação no certame. A
pregoeira declarou aberta a sessão, e

recebeu da licitante os envelopes de

PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram
os envelopes e, em seguida, o envelope contendo a proposta comercial foi aberto,

e a proposta também foi rubricada. Verificada e cadastrada a proposta, impresso o
quadro comparativo de preços, passou-se à fase de lances e, em seguida, foi

gerado o quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte
integrante desta ata.

O envelope da licitante contendo os documentos de

habilitação foi aberto, sendo os documentos rubricados e conferidos, constatando-

se o atendimento das exigências do edital, ficando, portanto, a licitante declarada
HABILITADA,
HABILITADA sendo a vencedora da licitação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-

se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e juntada ao respectivo
processo. Pará de Minas, 6 de setembro de 2017.
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