
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 5 DE JANEIRO DE 2017.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no
dia 5 de janeiro de 2017, às 9 horas, na sala de licitações nº 419, localizada na sede da
Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, município de
Pará de Minas/MG. Às nove horas, a presidente da comissão abriu a reunião destinada ao
início da abertura dos envelopes referentes a esta Concorrência, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada  para: a) fornecimento de equipamentos, instalação e implantação
de circulação vertical mecanizada através de 03 (três) Elevadores, sendo 01 (um) Elevador
de Emergência e 02 (dois) Elevadores Sociais, incluindo a prestação de serviços, projeto
executivo e aplicativos computacionais necessários à operação; b) manutenção preventiva e
corretiva  do  objeto  da  licitação,  durante  o  prazo  de  garantia  assistida  de  peças,
componentes, outros materiais e serviços dos Elevadores pelo período de 12 (doze) meses,
tudo conforme Especificação Técnica constante do Termo de Referência, Anexo I do edital.
A reunião contou com a presença de Osvaldo Fonseca Fillho,  Assessor Técnico Especial da
Câmara,  Guilherme  Augusto  Marzagão,  Gerente  de  Compras  e  Licitações  da  Câmara.
Foram recebidos envelopes da empresa Basic Elevadores Ltda, CNPJ 02.254.737/0001-66,
sem representante para ser credenciado. A Comissão Permanente de Licitação conferiu os
envelopes,  constatando que estavam de acordo com o exigido no edital,  lacrados e,  em
seguida, rubricando-os.  Procedeu-se à abertura do envelope indicado como contendo os
documentos  de  habilitação,  sendo  todos  os  documentos  rubricados,  e  a  presidente  da
comissão optou por  encerrar  a  sessão,  procedendo-se  à  verificação dos  documentos  em
reunião interna. Nada mais a tratar, a presidente da comissão encerrou a sessão, e lavrou-se
esta  ata,  que,  após  lida  e  aprovada,  será  assinada  pelos  membros  da  Comissão  e  pelo
Assessor Técnico Especial da Câmara. Pará de Minas, 5 de janeiro de 2017.

Danielle Souza Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Carmélia Cândida da Silva Delfino 



Elenice Silva Ferreira

Euler Aparecido de Souza 

Osvaldo Fonseca Filho 
 Assessor Técnico Especial da Câmara


	ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 5 DE JANEIRO DE 2017.

