PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ
DE MINAS, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniram-se no dia 22 de novembro de 2017, às 9 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. No citado horário, o

pregoeiro Euler Aparecido de Souza Garcia deu início ao credenciamento referente

ao Pregão Presencial nº 22/2017 - Processo Licitatório nº 31/2017, cujo objeto é o

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa

especializada para fornecimento e instalação de sistema de climatização através

de aparelhos Condicionadores de Ar e de Cortinas de Ar para uso interno da
Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações constantes no
Termo de Referência, que integra o edital como Anexo I. Apresentaram-se para

credenciamento e se credenciaram: Brian Tait, CPF 049.136.886-00, na qualidade

de representante da empresa P H B Júnior Refrigeração Eireli - ME , CNPJ

23.936.600/0001-61; Paulo Cesar Rodrigues do Amaral, CPF

727.491.729-34

representando a empresa Rodrigues do Amaral & Amaral Ltda ME,
ME

CNPJ

14.211.527/0001-70. A reunião contou com a presença do Assessor Técnico da
Câmara, Osvaldo Fonseca Filho, e de Vinícius Martins e

Bruna Paula Faria,

membros do Observatório Social do Brasil – Pará de Minas. O pregoeiro declarou
aberta a sessão e

recebeu dos licitantes os envelopes de PROPOSTA

COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram os
envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram

abertos, e as propostas também foram rubricadas. Em seguida, o pregoeiro
suspendeu a sessão para análise das propostas internamente. As propostas serão
passadas para o Assessor Técnico da Câmara, que as analisará preliminarmente.

O representante da empresa Rodrigues do Amaral & Amaral Ltda ME solicitou que

a análise da proposta fosse finalizada nesta data, com a continuidade da sessão; o
Assessor Técnico da Câmara explicou que as análises feitas nas licitações da

Câmara são revestidas de muitos critérios técnicos, sendo necessário tempo para
analisar a proposta cuidadosamente, não sendo possível fazê-lo em um curto

espaço de tempo, é passado o parecer para a Comissão de Licitação, que faz sua

análise para, então, chegar à decisão. Assim, manteve-se a suspensão da sessão
para análise da proposta internamente. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada
processo. Pará de Minas, 22 de novembro de 2017.
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