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

MINAS, EM 4 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 4 de outubro 

de 2017 , 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. No citado 

horário, a pregoeira Danielle Souza Alves deu início à sessão, com a presença de Lorena de Oliveira 

Sousa, CPF 098.070.936-94, representando empresa Lorena Restaurante Ltda-ME, classificada em 

2º lugar para os lotes 3 e 5, em decorrência do Termo de Recisão de Contrato de Expectativa de 

Fornecimento nº 28/2017 entre a Câmara Municipal de Pará de Minas e  a empresa Coquinaria Ali-

mentação Empresarial Eireli – ME. A sessão tem como objetivo a negociação de preços registrados 

na Ata de Registro de Preços nº 15/2017, conforme art. 23 do Decreto Municipal nº 7.964/2015: “Art. 

23 – Em consequência de recisão de contrato de expectativa de fornecimento, poderá ser dispensada 

a licitação de remanescente de serviço ou fornecimento na forma do art. 24, XI, da Lei Federal nº 

8.666/93, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas con-

dições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço registrado, devidamente corri-

gido”. Aberta a sessão, procedeu-se à negociação dos preços, gerando-se o mapa de apuração que se 

encontra anexo como parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, 

após lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 4 de outubro 

de 2017. 

 

 

 

Danielle Souza Alves 

Pregoeira 

 

 

Carmélia Cândida da Silva Delfino 

Equipe de apoio 

 

 

Euler Aparecido Souza Garcia 

Equipe de apoio 

 

 

Maria do Carmo Lara Amaral 

Equipe de apoio 

 

 

 

Lorena de Oliveira Sousa 

 Lorena Restaurante Ltda-ME, 


