
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2013 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 

    

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 26 DE MARÇO DE 

2013. 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se, com a presença de seus membros e do procurador 
jurídico da Casa, Antônio Carlos Lucas, no dia 26  de março de 2013, às 
16 horas, no plenário, localizado na sede da Câmara, situada na Praça 
Torquato de Almeida, n° 100, centro, município de Pará de Minas/MG.  
No citado horário, a pregoeira Danielle Souza Alves deu início à sessão 
para andamento dos trabalhos referente ao pregão presencial nº 01/2013 
– processo licitatório nº 01/2013, cujo objeto é a contratação de serviços 
de limpeza, manutenção e conservação do edifício sede da Câmara 
Municipal de Pará de Minas. Inicialmente, a comissão analisou a decisão 
em recurso administrativo da recorrente Conservel Ltda datada de 14 de 
março de 2013, bem como a documentação enviada pela empresa 
Conservel Ltda referente à decisão em recurso. Tendo sido constatado 
que a empresa Conservel Ltda comprovou que sua proposta cumpre com 
todos os pontos falhos apontados na proposta recorrida, inclusive quanto 
aos encargos sociais (FAP), apresentando memória de cálculo de sua 
proposta, a pregoeira declara que a proposta da empresa Conservel Ltda 
aceita. Assim, fica marcado para o dia 1º de abril de 2013, às 14h,1º de abril de 2013, às 14h,1º de abril de 2013, às 14h,1º de abril de 2013, às 14h, a 



abertura do envelope de habilitação. Nada mais a tratar, lavrou-se esta 
ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e, logo após, juntada ao 
respectivo processo. Pará de Minas, 26 de março  de 2013. 
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