PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 28 DE FEVEREIRO
DE 2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de
Minas reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 28 de
fevereiro de 2013, às 9 horas, 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 ao credenciamento referente ao pregão
presencial nº 07/2013 – processo de registro de preço nº 01/2013, cujo
objeto é o registro de preço para fornecimento de materiais de
expediente para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas,
conforme Termo de Referência constante do Anexo I do edital respectivo.
Apresentaram-se para credenciamento: Edigar Henriques da Fonseca,
RG MG 2.654.636, representando a empresa Carlos de Azevedo Grossi

– ME, CNPJ 12.163.117/0001-75; José Lourenço dos Santos, RG M3.978.085, representando a empresa Zilix Distribuidora de Papéis Ltda,
CNPJ 07.407.693/0001-80. Terminado o credenciamento, a pregoeira
declarou aberta a sessão e recebeu das licitantes a declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme modelo do ANEXO IV, e os envelopes de

PROPOSTA

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da Comissão e os
representantes das licitantes rubricaram os envelopes e, em seguida, os
envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as
propostas também foram rubricadas, passando-se à fase de lance. Feitos
todos

os

procedimentos

dessa

fase,

foi

gerado

o

mapa

de

apuração/pregão que se encontra anexo como parte integrante desta ata.
Logo após, os envelopes contendo os documentos para habilitação
foram abertos, os documentos rubricados e, em seguida, analisados, e
os

membros

da

Comissão

constataram

que

os

documentos

apresentados pelas duas empresas estavam de acordo com o edital,
estando ambas habilitadas para o certame. As licitantes declararam que
não querem apresentar recurso, o que – conforme inciso XX do art. 4º
da Lei 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências –

importa a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pela pregoeira ao (s) vencedor (es). Nada mais a tratar, a pregoeira
encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros da Comissão, pelos representantes das
empresas licitantes e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará
de Minas, 28 de fevereiro de 2013.
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