
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18 /2013  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 6 DE SETEMBRO DE 

2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 6 de setembro de 2013, 

às 9 horas e trinta minutos, 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 

Souza Garcia  de início à sessão pública referente a este pregão, cujo objeto é 

a aquisição de máquinas e equipamentos energéticos (No-Break) e 

equipamentos de processamento de dados (servidor) para instalação dos 

softwares para uso interno de diversos setores da Câmara Municipal de Pará 

de Minas, conforme o item 7- Estimativo de Fornecimento do Anexo I – Termo 

de Referência.  Foi  credenciado: Hilton José de Faria Neto, RG MG- 

13.531.962, representando a empresa Digital Informática e Tecnologia Ltda.- 

ME, CNPJ 05.448.910/0001-55. No citado horário, o pregoeiro declarou aberta 

a sessão e recebeu da licitante a declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO IV, e os 

envelopes de  PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da 

Comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelope contendo a 

proposta comercial foi aberto, e a proposta também foi rubricada e, após, 

conferida, cadastrada no sistema, gerando-se o mapa inicial de apuração. 

Registra-se que a licitante apresentou, em sua proposta, modelo do no-break 

diferente do constante do edital. O técnico de informática e pregoeiro, 

analisando os modelos apresentados dos equipamentos na proposta da 

licitante, constatou que tais equipamentos atendem ao edital e, assim, foram 

colhidos novamente três orçamentos (anexos) para o modelo do no-break 



apresentado, o qual é superior ao disposto no edital, obtendo-se nova média 

para esse item. Em seguida, passou-se à fase de lance. Feitos todos os 

procedimentos dessa fase, foi gerado o mapa de apuração/pregão que se 

encontra anexo como parte integrante desta ata. Logo após, o envelope 

contendo os documentos para habilitação foi aberto, os documentos rubricados 

e, em seguida, analisados, e os membros da Comissão constataram que os 

documentos apresentados pela empresa estavam de acordo com o edital, 

estando a empresa habilitada para o certame.  Nada mais a tratar, o pregoeiro 

encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 

assinada pelos membros da comissão, pelo representante da licitante e, logo 

após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 6 de setembro de 2013. 

 

 

 

Euler Aparecido Sousa Garcia 

Pregoeiro 

 

Carmélia Cândida da Silva Delfino 

Equipe de apoio 

 

 

Magna Libéria Nogueira 

Equipe de apoio 

 

Luciana Maria dos Santos Pereira  

Equipe de apoio 

 

Hilton José de Faria Neto 

 Digital Informática e Tecnologia Ltda.- ME 

 

 

 


