
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2013 

    

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 29 DE MAIO  DE 2013. 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 
reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 29 de maio de 2013, 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. No citado horário, a pregoeira Danielle Souza 
Alves deu início à sessão pública de abertura dos envelopes referentes a este 
pregão, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de processamento de 
dados para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas, conforme 
tabela constante no Termo de Referência do edital respectivo, com a presença 
dos representantes das empresas relacionados a seguir, credenciados para 
este pregão: Pablo Damasceno Candioto, CPF 061.256.926, representando a 
empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletroeletrônicos e Serviços Ltda., 
CNPJ 68.514.900/0001-68; Alisson de Freitas Barcelos, CPF 026.975.266-84, 
representando a empresa Feed Brasil Comércio de Equipamentos de 
Informática Ltda., CNPJ 07.312.716/001-73; Rafael Raoni Moraes Oliveira, 



CPF 074.024.666-63, representando a empresa Companhia do Micro Ltda., 
CNPJ 01.258.058/0001-00; Marli Carvalho, CPF 676.929.156-87, 
representando a empresa Techminas Tecnologia e Informática Ltda., CNPJ 
07.099.398/0001-04; Paulo César Carvalho e Silva, CPF 066.291.046-09, 
representando a empresa Lyron Informática Ltda – ME, CNPJ 
15.427.657/0001-07. Não foi credenciado, mas participou da reunião, nos 
termos do item 3.8 do edital, Adilson Antônio de Morais Júnior, CPF 
071.305.065-79, representando a empresa Multiplic Máquinas e Suprimentos 
Ltda., CNPJ 10.740.865/0001-48. A  pregoeira declarou  aberta a sessão, 
lembrando que foram feitas duas erratas ao edital, sendo uma corrigindo o 
número do processo licitatório de 009/2013 para 012/2013 e a outra referente a 
“disponibilidade orçamentária e financeira para a despesa”. Em seguida,    
recebeu dos representantes das  licitantes credenciadas 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 rubricaram os envelopes e, em 
seguida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as 
propostas também foram rubricadas. Os licitantes credenciados também 
rubricaram os documentos constantes das propostas. Dando continuidade, a 
pregoeira suspendeu a sessão para análise das propostas pelo técnico de 
informática e membro da comissão, a fim de conferir se elas atendem o edital.  



Será publicada no site da Câmara nova data para continuidade dos trabalhos.   
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, 29 de maio de 2013. 
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