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PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2017 

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017.

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no
dia 18 de dezembro de 2017, às 14  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, o pregoeiro Euler Aparecido de Souza Garcia deu
início à sessão, comunicando que, antes que se procedesse à nova coleta de preços para o
item 3, conforme registrado na ata do dia 15 de dezembro de 2017, foi verificado que o
objeto  social  das  empresas  classificadas  não  está  em  conformidade  para  atender  as
necessidades  do  lote  3,  que  inclui  serviço  de  buffet.  Diante  disso  e   estando  o  preço
apresentado  pelas  empresas  superestimados  em  relação  ao  preço  médio  cotado  pela
administração,  com a falta  de  interesse  dos  licitantes  em fazer  negociação,  o  pregoeiro
decidiu por FRUSTRAR o lote 3.  Fica declarado, portanto, o processo frustrado no que se
refere especificamente ao lote 3, já tendo sido negociados anteriormente os lotes 1 e 2, com
a habilitação e declaração da licitante vencedora desses lotes. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.
Pará de Minas, 18 de dezembro de 2017.
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