
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 9 DE FEVEREIRO DE

2017.

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

dia 9 de fevereiro de 2017, às 15 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, dando continuidade a este certame. Tendo sido aberta diligência para

esclarecer  qual  seria  o  elevador  de  emergência  a  ser  ofertado  pela  empresa  Basic

Elevadores Ltda, participante única deste certame, uma vez que, no catálogo apresentado,

não há uma especificação  que corresponda exatamente ao elevador de emergência indicado

no edital,  apesar de haver elevadores com especificações superiores ao discriminado no

edital, a empresa enviou correspondência datada de 31 de janeiro de 2017 informando  que o

elevador de emergência a ser fornecido e instalado é o que corresponde à capacidade de

carga de 14 (quatorze) passageiros e/ou 1050 kg, conforme constou no catálogo técnico

anteriormente apresentado. Diante disso, a Comissão solicitou parecer ao Assessor Técnico

Especial da Câmara, Osvaldo Fonseca Filho, atestando se o elevador que corresponde  à

capacidade  de  carga  de  14  (quatorze)  passageiros  e/ou  1050  kg  atende  ou  não  as

características exigidas no edital e se será possível ou não instalar esse equipamento, com as

dimensões informadas, no espaço para o fosso existente na Câmara para tal bem como no

espaço reservado para a caixa de máquinas. Foi recebido, na data de hoje, o parecer do

Assessor Técnico Especial  (parte integrante desta ata),  segundo o qual o elevador a ser

ofertado pela empresa atende além das exigências do edital, que será possível instalar o

equipamento com as dimensões informadas no espaço existente para o fosso, bem como no

espaço reservado para a caixa de máquinas. Sendo essa a única questão que ficara pendente

na análise da proposta  e tendo sido a questão solucionada, a comissão declara a empresa

Basic Elevadores Ltda VENCEDORA deste certame.  Nada mais a tratar, a presidente da



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

Pará de Minas, 9 de fevereiro de 2017.
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