PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2013
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 12 DE DEZEMBRO
DE 2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de
Minas reuniu-se no dia 12 de dezembro de 2013, às 8 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 de Souza Garcia deu início ao credenciamento referente ao

pregão presencial nº 18/2013 - processo de registro de preço nº 03/2013,
cujo objeto é o registro de preço para futuras e eventuais aquisições de

cortinas painel em tela solar e persianas horizontais em alumínio 25 mm,
todas instaladas, para equipar o prédio da nova sede da Câmara
Municipal de Pará de Minas/MG, conforme especificações constantes no
Termo de Referência, que integra o respectivo

edital como Anexo I.

ApresentaramApresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Bráulio de

Faria Nogueira, RG M.3.476.074, CPF 581.423.046-00, na qualidade de
representante

legal

da

empresa

Cláudia

Assunção

Vasconcelos

Nogueira - ME, CNPJ 00325131/0001-49; Cássio Rabelo Ribeiro, RG M-

6.891.554, CPF 034.064.986-04, na qualidade de representante legal da
empresa Cássio Rabelo Ribeiro - ME,
Terminada a fase de credenciamento,
credenciamento

CNPJ 12.354.391/0001-21.

o pregoeiro declarou aberta a

sessão e recebeu dos licitantes a declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do
ANEXO

IV,

e

HABILITAÇÃO.

os

envelopes

Dando

de

continuidade,
continuidade

PROPOSTA
os

COMERCIAL

membros

da

E

comissão

rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as

propostas comerciais foram abertos, e as propostas também foram
rubricadas. Dando continuidade, o pregoeiro

passou a verificar

as

propostas. Após o pregoeiro confirmar a aceitabilidade das propostas,

cadastrá-las no sistema e imprimir o quadro comparativo de preços
inicial, passou-se à etapa de apresentação de lances verbais, iniciandose pelo Lote 1. A oferta de menor preço para o Lote 1 foi apresentada

pela empresa Cláudia Assunção Vasconcelos Nogueira - ME. Foi aberto
o envelope dessa licitante para confirmação das suas condições
habilitatórias, constatando-se o atendimento das exigências do edital. O

engenheiro e arquiteto responsável pela obra, Osvaldo da Fonseca Filho,

passou a analisar o mostruário da licitante contendo amostra do material

ofertado, quando o representante da empresa Cássio Rabelo Ribeiro ME questionou acerca da composição do produto apresentado em

mostruário da cortina painel, especificamente na composição do tecido,
na base de 34% GL (fibra de vidro) e 66% PVC, contra 38% GL (fibra de
vidro) e 62% PVC, especificados em certame. Diante disso, foi suspensa

a análise técnica do material referente ao Lote 1, visando apuração

acerca do questionamento. Em seguida,
seguida o pregoeiro passou para a
apresentação de lances verbais para o Lote 2. A oferta de menor preço
para o Lote 2 foi apresentada pela empresa Cláudia Assunção

Vasconcelos Nogueira - ME. Feitos todos os procedimentos,
procedimentos foi gerado o

quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte

integrante desta ata. O engenheiro e arquiteto responsável pela obra,

Osvaldo da Fonseca Filho, passou a analisar o mostruário da licitante

contendo amostra do material ofertado, constatando que o que foi
apresentado para o Lote 2 atende os requisitos do edital. Registra-se que
os documentos de habilitação da licitante já haviam sido analisados,

tendo sido constatado o atendimento das exigências do edital. Dessa

forma, a empresa Cláudia Assunção Vasconcelos Nogueira - ME. fica
declarada a vencedora do Lote 2. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se

esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da
Comissão, pelo Assessor Técnico Especial e pelos representantes legais
das licitantes e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de
Minas, 12 de dezembro de 2013.

Euler Aparecido Sousa Garcia
Pregoeiro

Carmélia Cândida da Silva Delfino
Equipe de apoio

Luciana Maria dos Santos Pereira
Equipe de apoio

Michele Aparecida Villaça
Equipe de apoio

Osvaldo da Fonseca Filho

Assessor Técnico Especial

Bráulio de Nogueira

Cláudia Assunção Vasconcelos Nogueira - ME
Cássio Rabelo Ribeiro

Cássio Rabelo Ribeiro - ME

