
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 

PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2017  

 

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARÁ DE MINAS, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 

dia 28 de dezembro de 2017, às 13  horas e trinta minutos, 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, para abertura de envelopes contendo 

documentos de habilitação. Iniciada a sessão, procedeu-se à abertura do envelope da 

empresa Adilson Antônio de Morais Júnior –ME, que apresentou o menor preço para o Item 

1, e da empresa Arenna Informática Ltda – ME, que apresentou o menor preço para o Item 

2, considerando o registrado na ata da reunião do dia 26 de dezembro de 2017. Os 

documentos foram rubricados e conferidos, constatando-se a regularidade dos documentos 

da empresa  Adilson Antônio de Morais Júnior –ME, que fica, portanto, declarada  

HABILITADA; e, quanto à empresa  Arenna Informática Ltda – ME, que o certificado de 

regularidade do FGTS está vencido e que a certidão negativa de débitos municipais foi 

apresentada apenas em cópias simples, estando as demais documentações regulares. Por se 

tratar de ME, conforme o item 5.7.4 do edital, é assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial ocorre nesta sessão pública, para regularização dos documentos 

mencionados.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, 

será assinada  e juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 28 de dezembro de 2017. 
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