PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 5 DE SETEMBRO DE 2016.
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniram-se no dia 5 de setembro 2016, às 14 horas, na sala de licitações
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 10/2016 - Processo Licitatório nº 15/2016, cujo objeto é a contratação
de prestação de serviços de locação de equipamento de som e multimídia ( Lote 1)
e de Mestre de Cerimônia ( Lote 2 ), nas solenidades de entrega de Título de
Cidadania Honorário e de Diploma de Honra ao Mérito a realizarem-se no dia 20
de setembro de 2016, às 9 horas e trinta minutos e 19 horas e trinta minutos.
respectivamente, na sede da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme
especificações constantes no Termo de Referência que integra o Edital como
Anexo I. Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Célio
Alberto Galvão, microempreendedor individual, CNPJ 15.755.497/0001-25; Myrtes
Pereira Miranda Duarte, CPF 362.639.826-91, pessoa física. A pregoeira declarou
aberta a sessão e
recebeu dos licitantes os envelopes de PROPOSTA
COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram os
envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram
abertos, e as propostas também foram rubricadas. Verificadas e cadastradas as
propostas, 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. Tendo o microempreendedor Célio Alberto
Galvão apresentado o menor preço para o Lote 1 (somente ele apresentou preço
para esse lote), foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação
desse licitante para conferência, sendo os documentos rubricados e conferidos,
constatando-se a não apresentação dos documentos constantes das letras b e d
do item 5,2 do edital, o que o INABILITA, e o atendimento das demais exigências
editalícias. Tendo Myrtes Pereira Miranda Duarte apresentado o menor preço para
o Lote 2 (somente ela apresentou preço para esse lote), foi aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação dessa licitante para conferência, sendo os
documentos rubricados e conferidos, constatando-se o atendimento das exigências
do edital, ficando, portanto, a licitante declarada HABILITADA, sendo a vencedora
do Lote 2. Tendo sido apresentada apenas uma proposta para o Lote 1 e tendo
sido o licitante inabilitado, sendo ele a totalidade dos participantes para esse lote,
a Comissão, com fulcro no § 3º, art. 48 da Lei 8.666/1993, abre prazo para
escoimação, com a apresentação dos documentos faltantes. O licitante pediu para

apresentar os documentos nesta mesma sessão, sendo a reunião suspensa por
uns instantes. Os documentos constantes das letras b e d do item 5,2 do edital
foram apresentados, rubricados e conferidos, constantando-se, assim, o
atendimento das exigências do edital, o que configura a HABILITAÇÃO de Célio
Alberto Galvão, sendo o vencedor do Lote 1. Nada mais havendo a tratar, lavrouse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e juntada ao respectivo
processo. Pará de Minas, 5 de setembro de 2016.
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