PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 19 DE DEZEMBRO
DE 2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de

Minas reuniu-se no dia 19 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 19/2013 - processo de registro de preço nº 04/2013,

cujo objeto é o registro de preço para a eventual e futura contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de recargas em
cartuchos e tonners, prestação de serviço de limpeza, manutenção,

conservação e substituição de peças em impressoras e fornecimento de
materiais de processamento de dados, máquina e equipamento

energético, material eletro eletrônico, equipamentos de processamento
de dados, aparelhos e equipamentos de comunicação para uso interno

da Câmara Municipal de Pará de Minas, conforme Termo de Referência

constante do Anexo I do edital respectivo. ApresentaramApresentaram-se para
credenciamento e se credenciaram: Marcelo de Souza Soares, RG

M.9068138, CPF 047.278.146-41, na qualidade de representante legal
da

empresa

João

12.163.117/0001-75;

Carlos

Carlos

de

Azevedo

Alexandre

Grossi

Souza

-

ME,

Ferreira,

RG

CNPJ

MG-

12.933.004, CPF 080.818.516-07, na qualidade de representante legal
da

empresa

Digital

Informática

e

Tecnologia

Ltda.,

CNPJ

05.448.910/0001-55. Reginaldo de Jesus Ferreira, RG M6.288.086, CPF

799.004.106-53, na qualidade de representante legal da empresa
Reginaldo de Jesus Ferreira CPF 799.004.106-53 - ME,

CNPJ

01.112.351/0001-57. Terminada a fase de credenciamento,
credenciamento 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 os envelopes de PROPOSTA

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Dando continuidade,
continuidade os membros da

comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes
contendo as propostas comerciais foram abertos, e as propostas também
foram rubricadas. O pregoeiro

passou a verificar

as propostas. As

propostas das empresas João Carlos de Azevedo Grossi - ME e Digital

Informática e Tecnologia Ltda estavam em conformidade com os critérios
de aceitabilidade do edital; na proposta da empresa Reginaldo de Jesus

Ferreira CPF 799.004.106-53 - ME, faltou as declarações disposta nos

itens 4.14 e 4.15 do edital, deixando a proposta, assim, de atender as
exigências do edital, ficando essa empresa desclassificada do certame.
Após o anúncio da desclassificação, o representante da empresa
Reginaldo de Jesus Ferreira CPF 799.004.106-53 - ME se retirou,

deixando de acompanhar a sessão. Após a verificação da aceitabilidade
das propostas, cadastramento das aceitas no sistema e impressão do
quadro

comparativo

de

preços

inicial,

passou-se

à

etapa

de

apresentação de lances verbais. Tendo sido a oferta de menor preço
para o item 1 apresentada pela empresa João Carlos de Azevedo Grossi
- ME,

foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação

dessa licitante para confirmação das suas condições habilitatórias,

constatando-se o atendimento das exigências do edital. Tendo sido a

oferta de menor preço para o item 4 apresentada pela empresa Digital
Informática e Tecnologia Ltda,

foi aberto o envelope contendo os

documentos de habilitação dessa licitante para confirmação das suas

condições habilitatórias, constatando-se o atendimento das exigências do

edital. DeuDeu-se continuidade aos lances, fazendo-se uma pausa às 11

horas e trinta minutos e sendo os trabalhos retomados às 13 horas e

trinta minutos. Terminados os procedimentos da etapa de lances, foi

gerado o quadro comparativo de preços final que se encontra anexo
como parte integrante desta ata. Registra-se que foram frustrados os
itens 36, 38, 45, 61 e 84 e que não houve cotação para os itens 85 a 91.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e
aprovada,

será

assinada

pelos

membros

da

Comissão,

pelos

representantes das licitantes presentes até o fim da sessão e, logo após,
juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 19 de dezembro de
2013.
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