PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 3 DE JUNHO DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se no dia 30 de maio de 2014, às 14 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, com o objetivo de decidir a
respeito da habilitação da empresa Meta X Indústria e Comércio Ltda, vencedora

do lote 2 na reunião do dia 30 de maio e cuja documentação foi analisada, tendo

ficado pendente a conferência do balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social da empresa (item 5.3b do edital), para a qual abriu-se

diligência. Iniciando a sessão, a pregoeira apresentou resposta a questionamento
acerca da questão pendente dada pela Diretora de Contabilidade e Finanças

Viviane Luzia Ambrósio Nunes, segundo a qual se encontra regular o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa Meta
X Indústria e Comércio Ltda. Após análise,, tendo sido verificado que se encontra
regular o balanço patrimonial da empresa, a pregoeira declara a empresa Meta X
Indústria e Comércio Ltda HABILITADA. Decorridos os prazos legais, será

agendada visita ao showroom das licitantes para que sejam apresentados os

respectivos protótipos, o que será comunicado no site da Câmara Municipal. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada

pelos membros da Comissão e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará
de Minas, 3 de junho de 2014.
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