PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,
EM 24 DE JUNHO DE 2014.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se
no dia 24 de junho de 2014, às 16 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 analisar o parecer da procuradoria
jurídica da Câmara a respeito de solicitação contida na ata de 10 de junho de 2014. A
reunião contou com a presença de Sheila Bastos Gomes, Procuradora Jurídica Adjunta
da Câmara. Concordando com as recomendações da procuradoria jurídica, a pregoeira
decide: proceder à adjudicação do item 3, uma vez que a proposta foi classificada e
habilitada, tendo-se chegado por meio de negociação ao preço médio estimado;
desclassificar as propostas dos licitantes para os itens 1, 2, 4 e 5, por estarem
manifestamente superiores aos praticados pelo mercado nacional, enquadrando-se na
hipótese do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93 e art 24, VII, também da Lei nº 8.666/93,
havendo um disparate grande entre o preço médio estimado e o preço ofertado. Registrase que foi feita, apenas para verificação, uma nova coleta de preços pela servidora
Marina Rodrigues de Souza, Assessora de Compras e Licitações e membro da Comissão
de Licitação da Câmara, constando-se que os preços estimados dispostos no edital não
estão abaixo do preço de mercado, conforme sugerido por representantes das licitantes
na reunião de abertura dos envelopes. Abre-se prazo de 3 (três) dias para apresentação
de recursos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada,
será assinada pelos membros da Comissão, pela Procuradora Jurídica Adjunta e, logo
após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 24 de junho de 2014.
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