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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,  

EM 24 DE JUNHO DE 2014. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no 

dia 24 de junho de 2014, 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. A reunião tem como objetivo receber e analisar o parecer do assessor 

técnico especial da Câmara Osvaldo da Fonseca Filho sobre a visita técnica feita à empresa  

Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP, que apresentou menor preço para os 

lotes 1 e 3, e à empresa Meta X Indústria e Comércio Ltda – ME, que apresentou o menor 

preço para o lote 2, e assim verificar  a conformidade do objeto ofertado com o descrito no 

certame. A reunião contou com a presença de Osvaldo Fonseca Fillho, Assessor Técnico 

Especial da Câmara, e de Sheila Bastos Gomes, procuradora jurídica adjunta da Câmara. 

Aberta a sessão, foi feita a leitura dos pareceres por Osvaldo da Fonseca Filho. Conforme os 

pareceres, que se encontram anexos como parte integrante desta ata, constatou-se que: o 

lote 1 e 3 ofertados pela empresa Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP estão 

em conformidade com o descrito no certame, tendo essa empresa cumprido as exigências do 

edital nesse quesito; o lote 2 ofertado pela empresa Meta X Indústria e Comércio Ltda – ME 

não está em conformidade com o descrito no certame, tendo essa empresa descumprido as 

exigências do edital nesse quesito (os itens 2 e 5 do lote foram desaprovados, não foi 

apresentado protótipo para o item 3 do lote, o item 4 do lote foi aprovado, mas, sendo o 

critério de julgamento por lote, não é permitido aceitar apenas um item). Dessa forma, a 

pregoeira, acatando os pareceres, declara a empresa  Ergoflex Comércio e Indústria de 

Móveis Eireli EPP vencedora dos lotes 1 e 3. A empresa Meta X Indústria e Comércio Ltda 

– ME fica declarada DESCLASSIFICADA no lote 2. Abre-se prazo de 3  (três) dias para  

apresentação  de recursos, após o que será dado andamento ao processo. Reforça-se que os 

pareceres encontram-se, na íntegra, anexos a esta ata para consulta.   Nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da 

Comissão, pelo Assessor Técnico Especial da Câmara e pela Procuradora Jurídica Adjunta, 

logo após, juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 24 de junho de 2014. 
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