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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS EM 25 DE OUTUBRO 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 outubro 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, o pregoeiro Euler
Aparecido Souza Garcia deu início à sessão pública referente a este pregão,
cujo objeto é Aquisição de equipamento de Ar condicionado e prestação de
serviços de montagem e instalação destes equipamentos sendo: Item 1 : Ar
condicionado- Inveter - Split – Piso Teto – 48.000 a 50.000 BTU/H – Frio – 220
V, conforme especificado no Termo de Referência deste edital (Anexo I); Item 2
: Ar condicionado- Inveter - Split – High Wall – 17.000 a 20.000 BTU/H – Frio –
220 V, conforme especificado no Termo de Referência deste edital (Anexo I);
Item 3: Serviços de montagem e instalação de Ar Condicionado – Inverter –
Split – Piso Teto - 48.000 a 50.000 BTU/H – Frio – 220 V e High Wall – 17.000 a
20.000 BTU/H – Frio – 220 V, ( itens 1 e 2) ; Item 4: Serviços de montagem e
instalação de Ar Condicionado – Inverter – Split – Piso Teto - 48.000 a 50.000
BTU/H – Frio – 220 V ( item 3), conforme especificado no Termo de Referência
deste edital (Anexo I). Foram credenciados: Adilson Antônio de Morais Junior,
RG MG 10.070.799, representando a empresa Multiplic Máquinas e
Suprimentos Ltda, CNPJ 10.740.865/0001-48 e Ildes Antônio Soares Pacheco,
CREA-MG 30921, representando a empresa Ildes Antônio Soares PachecoCPF 241.742.036-87-ME, CNPJ 12.147.899/0001-59. Registra-se que o
representante da empresa Ildes Antônio Soares Pacheco-CPF 241.742.036-87ME chegou às 09:30, ou seja, após o horário estipulado para credenciamento
conforme o Edital de Licitação. Embora tenha chegado depois do horário
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estipulado pelo Edital, o pregoeiro decidiu por credenciar a empresa Ildes
Antônio Soares Pacheco-CPF 241.742.036-87-ME por tratar-se da única
licitante interessada nos itens III e IV, evitando-se com isto a frustação do
certame para os referidos itens. Registra-se também que a empresa Multiplic
Máquinas

e

Suprimentos

Ltda

manifestou

consentimento

com

o

credenciamento da empresa Ildes Antônio Soares Pacheco-CPF 241.742.03687-ME uma vez que não são concorrentes neste processo. No citado horário,
o pregoeiro declarou aberta a sessão e recebeu da licitante a declaração
dando ciência de que cumpre 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 a proposta comercial foram abertos, e as
propostas também foram rubricadas e, após, conferidas, cadastradas no
sistema, gerando-se o mapa inicial de apuração. Em seguida, passou-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. Foi
entregue para cada participante uma via do mapa de apuração final. A sessão
foi suspensa das 11:20 às 13:30. Reaberta a sessão às 13:30 o pregoeiro
procedeu a abertura dos envelopes contendo os documentos para habilitação.
Os documentos foram rubricados e, em seguida, analisados, e os membros da
Comissão constataram que os documentos apresentados pela empresa
Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda estão em conformidade com o edital
ficando esta empresa declarada vencedora para os itens I e II. A empresa Ildes
Antônio Soares Pacheco-CPF 241.742.036-87-ME deixou de apresentar o
documento de regularidade com a Fazenda Estadual “item 5.2 d”, justificando
que por ser prestador de serviço é isento dos impostos estatuais não possuindo
cadastro no referido órgão. Esta situação foi repassada para Procuradoria
Jurídica desta casa que verificará a informação repassada pela licitante e
emitirá parecer sobre a necessidade ou não desta certidão, ficando
condicionada a habilitação da empresa Ildes Antônio Soares Pacheco-CPF
241.742.036-87-ME ao parecer jurídico desta casa. Nada mais a tratar, o
pregoeiro encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada,

3

será assinada pelos membros da comissão, pelos representantes das licitantes
e, logo após, juntada ao respectivo processo.///////////////////////////////////////////////////////
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