PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2017
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2017
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no
dia 29 de novembro 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, para a sessão pública referente ao Pregão Presencial nº
25/2017 - Processo Licitatório nº 34/2017, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para

futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção, montagem e
instalação de sistema de sinalização visual para a sede da Câmara Municipal de Pará de

Minas incluindo a prestação de serviços de garantia assistida de materiais dos Itens de 01
a 10 pelo período de 12 (doze) meses, conforme Especificação Técnica constante do

Termo de Referência, Anexo I do Edital. Apresentou-se para credenciamento Carlos
Eduardo Gomes Figueiredo, CPF 059.793.536-07, representando a empresa Profix

Comunicação Visual Ltda - ME, CNPJ 07.932.159/0001-93. Em virtude de a empresa não
ter feito a visita técnica nos termos prescritos nos subitens 5.4.1 a 5.4.1.5 do edital e,

dessa forma, não ter como apresentar a declaração disposta no item 5.4.e, o que está
entre os documentos exigidos para a habilitação das licitantes, a Comissão entende que

não faz sentido continuar com o processo, uma vez que, mesmo que a proposta seja

classificada e os valores negociados, a empresa será inabilitada pela falta do documento,
não sendo possível escoimação neste caso, considerando que o prazo para a visita
terminou no

dia útil anterior à data prevista da sessão pública para a abertura dos

envelopes. Diante disso, fica este processo FRUSTRADO. Nada mais havendo a tratar,

lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e juntada ao respectivo
processo. Pará de Minas, 29 de novembro de 2017.
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