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CONCORRÊNCIA N° 02/2012 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE 

SETEMBRO DE 2012 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se no dia 21 de setembro de 2012, às 14 horas e trinta 
minutos, no Plenarinho “Vereador Dr. Wilson de Melo Guimarães”, 
localizado na sede da Câmara, situada na Praça Torquato de Almeida, n° 
100, centro, município de Pará de Minas/MG.  No citado horário, 
considerando a presença dos membros da Comissão que abaixo assina 
esta ata, e do Senhor Osvaldo da Fonseca Filho, Assessor Técnico em 
Engenharia e Arquitetura da Câmara Municipal de Pará de Minas e 
engenheiro responsável pelo acompanhamento técnico do edital desta 
Concorrência a presidente, Danielle Souza Alves, deu por aberta a 
sessão, que tem como objeto a análise do Recurso proposto pela 
empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda. Importante 
ressalvado no recurso interposto que “o caso dos autos é de inabilitação 
de todos licitantes na fase de habilitação e não a desclassificação de 
propostas. Tratando-se de inabilitação em razão de alguns documentos 
apresentados em desacordo com as exigências editalícias, somente os 
documentos alcançados pelos erros apontados necessitam ser 
apresentados escoimados dos erros apontados”. Conforme ata, do dia 11 
de setembro de 2012, análise dos documentos escoimados, a Comissão 
inabilitou a empresa por falta de autenticidade em parte dos documentos 
apresentados descumprindo o item 2.6 do edital. Entendemos que por 
grande preciosismo a empresa Recursante apresentou novamente parte 
da documentação já apresentada na sessão pública “abertura do 
envelope de habilitação” gerando dúvidas sobre a veracidade destes. 
Assim, a Comissão decide em acatar o Recurso interposto e habilitar a 
empresa RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda. face que os 
certificados sem autenticidade encontra-se autenticados no processo. 
Abre-se prazo para recurso de 5 (cinco) dias úteis.  Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada 
pelos membros da Comissão, e pelos profissionais da assessoria 
técnica.  Pará de Minas, 21 de setembro de 2012. 
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