PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2014

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 8 DE SETEMBRO DE 2014.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se no dia 8 de setembro de 2014, 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 Michele Aparecida Villaça deu início ao credenciamento
referente ao pregão presencial nº 11/2014, cujo objeto é a contratação de
microempresas – ME, empresa de pequeno porte – EPP e equiparadas para
fornecimento de Pedestal em Vidro Temperado para afixação da Placa Institucional
de Inauguração no “Saguão Francisco Júnior – Chiquinho do Gás”, Item 01 do
LOTE 01; e, Espelhos Cristais para os Sanitários Femininos e Masculinos do
Segundo ao Quinto Pavimentos e para todos os WC’s de todos os Gabinetes, Itens
02 e 03 do LOTE 02; tudo conforme especificado no Termo de Referência do edital
respectivo (Anexo I). A reunião contou com a presença de Osvaldo Fonseca Fillho,
Assessor Técnico Especial da Câmara. Apresentou-se para credenciamento e se
credenciou: Samuel Medina Lara, RG MG 11.145.972, na qualidade de
representante legal da empresa Medglass Comercial de Vidros Ltda, CNPJ
11.000.369/0001-10. Terminada a fase de credenciamento, a pregoeira declarou
aberta a sessão e recebeu da licitante a declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação, e os envelopes de PROPOSTA
COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram os
envelopes e, em seguida, o envelope contendo a proposta comercial foi aberto, e a
proposta também foi rubricada. A pregoeira verificou a aceitabilidade da proposta,
conforme critérios do edital, estando a proposta em conformidade. Cadastrada a

proposta no sistema, impresso o quadro comparativo de preços inicial, passou-se
à fase de lances, quando a pregoeira tentou negociar o valor das ofertas.
Terminados esses procedimentos, foi gerado o quadro comparativo de preços final,
que se encontra anexo como parte integrante desta ata. Passou-se à abertura do
envelope da empresa para verificação das suas condições habilitatórias,
constatando-se o atendimento das exigências do edital, ficando, assim, a licitante
declarada HABILITADA e, portanto, vencedora dos lotes 1 e 2.

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 e pelo
representante da licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de
Minas, 8 de setembro de 2014.
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