
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 

  

 
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARÁ DE MINAS, EM 13 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
 
O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas 
reuniram-se no dia 13 de setembro, às 09 horas e dez minutos, na sala de 
licitações nº 415, 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 09/2018 - Processo Licitatório 
nº 15/2018, cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de prestação de serviços de empresa especializada na prestação de 
serviços de Buffet para fornecimento de coquetel nas solenidades de Entrega dos 
Títulos de Cidadania, Entrega de Diplomas de Honra ao Mérito, Afixação de 
Retrato na Galeria de Benfeitores, Posse da Mesa Diretora 2019 e eventuais 
solenidades que possam ocorrer na Câmara Municipal de Pará de Minas 
conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra o edital 
como Anexo I.  Credenciaram-se para este processo: Lorena de Oliveira Sousa, 
CPF 098.070.936-94, na qualidade de representante legal da empresa Lorena 
Restaurante Ltda-ME, CNPJ 24.684.772/0001-58. Ressalta-se que compareceu 
a tempo do credenciamento um representante da empresa Ieda Helena Rezende 
Costa, mas devido à falta de toda a documentação não pode ser credenciado. O 
pregoeiro declarou aberta a sessão, e recebeu da licitante os envelopes de 
PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão 
rubricaram os envelopes e, em seguida, o envelope contendo a proposta 
comercial foi aberto, e a proposta também foi rubricada. Destacamos que no 
momento da análise da proposta o representante da empresa Geovane Buffet e 
Eventos Ltda compareceu à sessão pública, mas por ter já se exaurido o prazo 
para credenciamento e entrega dos envelopes não pode participar da sessão, 
continuando apenas como expectador. Na verificação da proposta da licitante, 
constatou-se que, em todos os lotes, nos itens “Gelo em cubo de dose”, a 
quantidade informada está correta, mas não consta a unidade de medida (sacos), 
sendo informado pela licitante que os sacos são padronizados. Constatou-se 
também que no lote de nº 02, na proposta da empresa, há um item (empada de 
alho poró) em duplicidade, na quantidade de 300, ficando assim excluído da 
proposta. Verificada, cadastrada e classificada a proposta, impresso o quadro 
comparativo de preços, passou-se à fase de lances e, em seguida, foi gerado o 
quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte integrante 
desta ata.  A participante Lorena Restaurante Ltda-ME apresentou o menor preço 



 

 

para todos os lotes, conforme quadro comparativo final de preços, sendo aberto 
então o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa, passando-
se à rubrica e conferência dos documentos, para verificação de suas condições 
habilitatórias. Constatou-se que foi apresentada Certidão Negativa de Ações 
Trabalhistas e não a de Débitos Trabalhistas conforme exigia o edital. O pregoeiro 
então declarou a licitante INABILITADA, mas como se tratava da única 
participante do certame, utilizou-se do exposto no artigo 48, § 3º da Lei Federal 
8.666/93, abrindo prazo para regularização da empresa, o que foi feito com a 
entrega da CNDT dentro da própria sessão, atendendo assim todas as exigências 
habilitatórias, sendo declarada HABILITADA e, portanto, vencedora dos lotes 
especificados no quadro comparativo de preços. Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e juntada ao 
respectivo processo. 
 
   Pará de Minas, 13 de setembro de 2018. 
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