
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015  

  

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE 

MINAS, EM 14 DE AGOSTO DE 2015. 

 

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 

dia 14 de agosto de 2015, às 8  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. No citado horário, a pregoeira 

Marina Rodrigues de Souza deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial 

nº 07/2015 – Processo Licitatório nº 13/2015, cujo objeto é a contratação de serviços 

gráficos para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas, confecção de convites 

para solenidades de Honra ao Mérito e Cidadania e material para o  gabinete de 

vereadores que renunciaram ao direito de indenização previsto na Resolução 520/2013, 

conforme tabela constante no Termo de Referência do edital (Anexo I). Apresentaram-se 

para credenciamento e se credenciaram: Juberto Carlos Santana, RG  M2158695,  

representando a empresa Gráfica Iguaçu Ltda., CNPJ 20.949.657/0001-07; Giovani 

Santos de Almeida, RG MG 3.946.005, representando a empresa Gráfica e Papelaria 

Giomar Ltda., CNPJ 02.077.599/0001-97. Terminado o credenciamento,  a pregoeira 

declarou aberta a sessão e recebeu das licitantes as declarações dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo disposto no edital, e 

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. Cadastradas e classificadas 

todas as propostas no sistema, impresso o quadro comparativo de preços, passou-se à 

fase de lances. Iniciada a fase de lances, o representante da Gráfica Iguaçu pediu para 

ser retirado/desconsiderado da proposta de sua empresa o lote 1, alegando que 

possivelmente houve um erro ao informar preços, os quais são inexequíveis. Feita e 

negociação do lote 1 com a empresa  Gráfica e Papelaria Giomar Ltda e tendo essa 



empresa apresentado menor preço para os lotes 2, 3, 4 e 5, foi aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação dessa licitante para verificação de suas condições 

habilitatórias, sendo os documentos rubricados e conferidos, constatando- se o 

atendimento às exigências do edital e, portanto, a habilitação da empresa. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e, logo 

após, juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 14 de agosto de 2015. 
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