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ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuni-
ram-se no dia 12 de dezembro de 2017, às 9 horas, na sala de licitações nº 3-8, lo-
calizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro
Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG, dando continuidade a este
processo. Aberta a sessão,  cadastrada a proposta no sistema, impresso o  quadro
comparativo de preços, passou-se à fase de lances, com a  negociação dos preços
com a  empresa  P  H  B  Júnior  Refrigeração  Eireli  –  ME,  única  classificada  no
certame. Terminada a negociação, foi   gerado o quadro comparativo de preços
final  que  se  encontra  anexo  como  parte  integrante  desta  ata,  tendo  sido
negociados  os  preços  de  todos  os  itens.  Foi  aberto  o  envelope  contendo  os
documentos  de  habilitação  da  empresa  para  verificação  de  suas  condições
habilitatórias,  sendo os documentos rubricados e conferidos.  Na conferência da
documentação,  constatou-se  que  a  Certidão  Negativa  de  Débito  Estadual
apresentada  estava  com  o  prazo  de  validade  vencido,  e  que  as  demais
documentações estão de acordo com as exigências editalícias. Por se tratar de
uma ME, conforme o item 5.5.4 do edital,  “havendo restrição na comprovação da
regularidade fiscal das MEs e EPPs, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração, para regularização”; assim, foi dado o prazo à empresa
para regularização do documento, a qual apresentou certidão dentro da validade
nesta sessão, ficando, portanto, regular também com essa certidão. Constatando-
se  o atendimento das exigências do edital,  a  empresa está habilitada,  sendo
declarada a vencedora deste pregão. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta
ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.
Pará de Minas, 12 de dezembro de 2017.
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