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 4 DE JULHO DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas

reuniu-se no dia 4 de julho de 2014, às 9 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, com o

objetivo proceder à abertura do envelope de habilitação da empresa Inconfidência

Instalações Comerciais Ltda. EPP, CNPJ 01.205.013/0001-60, para verificação de

suas condições habilitatórias, uma vez a empresa Meta X Indústria e Comércio
Ltda – ME, que havia apresentado o menor preço para o lote 2, foi
DESCLASSIFICADA pelo fato de o objeto ofertado pela empresa não estar em

conformidade com o descrito no certame. A reunião contou com a presença de
Osvaldo Fonseca Fillho,

Assessor Técnico Especial da Câmara, e de Sheila

Bastos Gomes, procuradora jurídica adjunta da Câmara. Aberto o envelope, os
documentos foram rubricados pelos membros da comissão e, em seguida,

conferidos. Na conferência, foi constatada a regularidade dos documentos, porém,

os seguintes documentos foram apresentados apenas em cópias simples: certidão
negativa de débitos municipal, certidão negativa de falência e concordata e o

balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Por se tratar de empresa de
pequeno porte, conforme o item 5.6.4 do edital, abre-se prazo de 2 (dois) dias úteis

para a empresa apresentar os documentos originais para confirmação da
autenticidade. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e
aprovada, será assinada pelos membros da Comissão, pelo Assessor Técnico

Especial da Câmara, pelos representantes das licitantes que permaneceram até o

fim da sessão e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 4 de
julho de 2014.
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