PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE MARÇO DE
2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de
Minas reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 25 de março
de 2013, às 14 horas e trinta minutos, no plenário, localizado na sede da
Câmara, situada na praça Torquato de Almeida, n° 100, centro, município
de Pará de Minas/MG. No citado horário, a pregoeira Danielle Souza
Alves deu início à sessão, com o objetivo de analisar a escoimação das
propostas das empresas Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda – ME, Digital
Informática e Tecnologia Ltda e Dream Comércio de Instrumentos
Musicais Ltda, referentes ao lote 1, conforme ata da reunião do dia 7 de
março de 2013, bem como analisar a documentação constante do
envelope contendo os documentos de habilitação referente ao lote 2.
apresentada pela empresa

Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda – ME.

Registra-se que uma análise prévia da escoimação das propostas havia
sido feita pelo profissional Osvaldo

da Fonseca Filho, engenheiro

arquiteto responsável pela obra da Câmara. Feita a análise, a comissão
constatou que as empresas escoimaram-se dos erros apontados
anteriormente, exceto, no item XI,
XI, a empresa

Digital Informática e

Tecnologia Ltda, uma vez que os dados apresentados por essa empresa
continuaram em discordância com o exigido no edital. Quanto à análise
da documentação constante do envelope contendo os documentos de
habilitação referente ao lote 2. apresentada pela empresa

Marcelo

Araújo Silva e Cia Ltda – ME, a pregoeira abriu prazo para diligência a
fim de esclarecer questões referentes à habilitação. Fica marcada para o
dia 3 de abril de 2013, às 9 horas, na sede da Câmara, a reunião para
prosseguimento dos trabalhos,

ficando desde já os interessados

convocados para essa reunião. Nada mais a tratar, a pregoeira encerrou
a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada
e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 25 de
março de 2013.
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