
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE 
MINAS, EM 26 DE OUTUBRO DE 2017. 

 
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 
dia 26 de outubro de 2017, às 14 horas, na sala de licitações nº 3-15, 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, a pregoeira Danielle Souza Alves deu 
início à sessão para continuidade deste processo.  Registra-se que, na sessão anterior, 
em que se deu o credenciamento e o início da fase de lances, foi negociado o item 1, para 
o qual a empresa Supermercado Independência Ltda – ME apresentou o menor preço, 
sendo aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa empresa para 
verificação de suas condições habilitatórias, sendo os documentos rubricados e 
conferidos, constatando-se o atendimento das exigências do edital, declarando-se a 
empresa HABILITADA. Na negociação do item 2, tendo sido observado que a marca 
apresentada pela empresa Patrícia Diniz Braga Gonçalves-ME era desconhecida, o que 
exigiria uma pesquisa de preços a fim de conferir se o preço ofertado por essa empresa 
para o item era compatível com a estimativa de preços, a pregoeira passou para a 
negociação dos itens 3, 4, 5, 6, 7, deixando a negociação do item 2 para o final. A 
empresa Supermercado Independência Ltda – ME apresentou o menor preço para os 
itens negociados, sendo declarada vencedora desses itens e, ao fim da negociação 
desses itens, o representante dessa empresa se retirou, informando que não poderia 
permanecer até o restante da sessão. Faltando a negociação apenas do item 2, a 
pregoeira anunciou que faria a pesquisa de preços da marca ofertada; a representante da 
empresa Patrícia Diniz Braga Gonçalves-ME informou que, não tendo interesse em 
oferecer para a Câmara apenas um item, declinaria do item 2 apresentado em sua 
proposta. Como o representante da outra licitante participante não estava mais presente, 
a pregoeira suspendeu a sessão, informando que seria comunicada nova data para a 
negociação do item 2, o que posteriormente foi agendado para esta data, 26 de outubro. 
Aberta a sessão, com a presença de Eduardo Carlos Maia, representante da empresa 
Supermercado Independência Ltda – ME, foi negociado o preço do item 2, conforme 
mapa de apuração anexo ao processo, encerrando-se, assim, a fase de lances e sendo 
essa empresa a vencedora, também do item 2. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.Pará 
de Minas, 26 de outubro de 2017. 
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