PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 24 DE SETEMBRO
DE 2013.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 24 de setembro de 2013, às
14 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. No citado horário, o pregoeiro Euler Aparecido Souza Garcia deu
início à reunião, convocada em virtude da recomendação constante do parecer da
Procuradoria Jurídica desta Casa, datado de 18 de setembro de 2013 e anexo a
este processo. A reunião contou com a presença de Robinson Carlos Miranda
Pereira, CPF 024682916-89, representando a empresa CMM Sistemas de
Informação e Serviços Ltda.

O pregoeiro leu o referido parecer jurídico,

fazendo-se as devidas considerações. Em seguida, foi solicitado à licitante a
anuência ao valor correto da proposta conforme apuração a ser efetuada pelo
pregoeiro, de acordo com o modelo do Anexo VII do edital e as cláusulas
editalícias – Item 10 do Termo de Referência – Anexo I e das Cláusulas 4.1 e 6.1
da minuta do contrato, Anexo IX do edital. Registra-se que houve a anuência da
licitante, de modo que foram feitos os cálculos conforme indicado no edital,
tendo sido apurado pelo pregoeiro o valor global de R$ 50.900,00 (cinquenta mil
e novecentos reais). Este valor corresponde a onze meses de locação e a
migração, implantação e treinamento (primeiro mês), com a duração total do
contrato de 12 (doze) meses. Fica, portanto, registrado nesta ata o valor correto
da proposta como o valor global de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos
reais). Assim, proceder-se-á à correta adjudicação do objeto, remetendo o

processo novamente à Procuradoria Jurídica para análise anterior à homologação
do presidente e lavratura do instrumento convocatório.

Nada mais a tratar, o

pregoeiro encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelos membros da comissão, pelo representante da licitante e, logo após,
juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 24 de setembro de 2013.
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