
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 

 

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 

dia 19 de outubro de 2018, às 8 horas e trinta minutos, na sala de licitações  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 deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 10/2018 - 

Processo Licitatório nº 18/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação, higienização e 

asseio diário, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e 

ferramentas necessários, a serem executados na instalação da Câmara Municipal de Pará 

de Minas - MG, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, que 

integra o edital. Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Paulo 

Márcio Machado Júnior, CPF  012.520.486-88,  representando a empresa Conservel 

Ltda., CNPJ 38.717.104/0001-94; Mauro Lúcio Santos, CPF 826.907.906-53, 

representando a empresa Conservo Serviços Gerais Ltda., CNPJ 17.027.806/0001-76;  

Wagner Martins de Assis, CPF 113.058.316-32, representando e empresa Prosseguir 

Fornecimento de Obra Efetiva Ltda - EPP, CNPJ 06.281.634/0001-46. Aberta a sessão, o 

pregoeiro recebeu das licitantes os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL E 

HABILITAÇÃO. Os envelopes foram conferidos, rubricados  e, em seguida, os envelopes 

contendo as propostas comerciais foram abertos, e as propostas também foram 

rubricadas. Às onze horas e trinta minutos, os trabalhos foram suspensos para almoço, 

retornando às treze horas e quinze minutos. Verificadas, cadastradas e classificadas a 

propostas,  impresso o quadro comparativo de preços, passou-se à fase de lances, sendo  

gerado o quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte 

integrante desta ata.  Tendo a empresa Prosseguir Fornecimento de Obra Efetiva Ltda – 

EPP apresentando o menor preço global, foi aberto o envelope indicado como contendo 

os documentos de habilitação dessa empresa para verificação de suas condições 



 

 

habilitatórias. Os documentos foram rubricados.  Na conferência dos documentos, 

verificou-se que a data de validade da Certidão de Débitos Tributários Estadual 

apresentada está vencida. Por se tratar de EPP, conforme o item 5.7.4. do edital, é  

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão  

pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 

certidão.  Foi feita a conferência dos demais documentos, exceto do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, verificando-se que estão dentro da 

regularidade. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

serão encaminhados para a responsável pela Diretoria Contábil, Orçamentária e 

Financeira da Câmara, que fará a análise, após o que será agendada sessão pública para 

continuidade dos trabalhos. Registra-se que não foi apresentada a Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social (subitem 5.3.1.4. do 

edital) que deveria acompanhar a documentação referente a comprovação da qualificação 

 econômico-financeira. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e 

aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 19 de 

outubro de 2018. 
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