
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018  

 
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE 

MINAS, EM 13 DE ABRIL DE 2018. 
 
O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 
dia 13 de abril de 2018, às 9 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, dando continuidade a este processo, com o objetivo de proceder à 
conferência dos documentos constantes dos envelopes indicados como contendo os 
documentos de habilitação das empresas que apresentaram menor preço para lotes 
(empresas Andre Luiz Nunes 0391496231; Arte Minas Comércio Eirelli – ME, Mateus 
Soares Rodrigues Silva 13230109635 e Arte Original Ltda) para verificação de suas 
condições habilitatórias. Na conferência, não foi possível validar a certidão negativa de 
débitos municipais da empresa Andre Luiz Nunes 03914962631, uma vez que a certidão 
que consta no site indicado é positiva de débitos e não negativa, com data de validade 
diversa da constante na apresentada, constando débitos pendentes; quanto às demais 
documentações dessa e das outras empresas, constatou-se que estão regulares. Dessa 
forma, ficam as empresas  Arte Minas Comércio Eirelli – ME, Mateus Soares Rodrigues 
Silva 13230109635 e Arte Original Ltda declaradas HABILITADAS e, quanto à empresa  
Andre Luiz Nunes 03914962631, por se tratar de Microeemprendedor Individual 
(ME/EPP), fica-lhe assegurado   o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorre 
nesta sessão pública, para regularização, conforme o item 5.7.4 do edital. O pregoeiro 
comunica que a sessão pública serem avaliadas e testadas as amostras exigidas para 
verificação do atendimento às especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital, 
será agendada após resolvida a pendência encontrada nesta fase de habilitação ou 
decorrido o prazo para tal. Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro encerrou a sessão e 
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo pregoeiro, equipe de 
apoio e  representantes que permaneceram até o fim da sessão e juntada ao respectivo 
processo.  Pará de Minas, 13 de abril de 2018. 
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Pregoeiro 
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Equipe de apoio 
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Equipe de apoio 
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Equipe de apoio 
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Equipe de apoio 

 
 
 
 
 
 
 
 


