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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 11119999    DE DE DE DE FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO 

DE 2014.DE 2014.DE 2014.DE 2014.    
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se no dia 19 de fevereiro de 2014, às 8 horas e trinta 
minutos, 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 02/2014 - cujo objeto é o registro de preço para 
futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente para uso 
interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações 
constantes no Termo de Referência, que integra o edital como Anexo I.  
ApresentaramApresentaramApresentaramApresentaram----se para credenciamentose para credenciamentose para credenciamentose para credenciamento e se credenciaram: Leonardo 
Lara Santos, CPF 051.752.666-24, na qualidade de representante legal 
da empresa Digital Informática e Tecnologia Ltda.,  CNPJ 
05.448.910/0001-55; Ivo da Costa Melo, CPF 859.232.656-72, na 
qualidade de representante legal da empresa Comercial Manchester 
Ltda. -- ME,  CNPJ 18.440.367/0001-91; Valdeci Eugênio Ferreira de 
Souza, CPF 035.281.076-93, na qualidade de representante legal da 
empresa João Carlos de Azevedo Grossi - ME, CNPJ 12.163.117/0001-
75; José Lourenço dos Santos, CPF 774.305.226-53, na qualidade de 
representante legal da empresa Zilix Distribuidora de Papéis Ltda,  CNPJ 
07.407.693/0001-80.  Terminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamento,   o pregoeiro 



declarou aberta a sessão e recebeu dos licitantes a declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo do ANEXO IV, e os envelopes de PROPOSTA 
COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Dando continuidadeDando continuidadeDando continuidadeDando continuidade, os membros da 
comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes 
contendo as propostas comerciais foram abertos, e as propostas também 
foram rubricadas. O pregoeiro  passou a verificar  as propostas, e 
confirmando-se que  todas elas estavam em conformidade com os 
critérios de aceitabilidade do edital, as propostas foram cadastradas no 
sistema, imprimindo-se o quadro comparativo inicial. Em seguida, 
passou-se à etapa de lances. Tendo sidoTendo sidoTendo sidoTendo sido    a a a a oferta deoferta deoferta deoferta de menor preço para o 
item 1 apresentada pela empresa Digital Informática e Tecnologia Ltda, 
foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa 
licitante para confirmação das suas condições habilitatórias, constatando-
se o atendimento das exigências do edital.  Tendo sido a oferta .  Tendo sido a oferta .  Tendo sido a oferta .  Tendo sido a oferta de menor 
preço para o item 2 apresentada pela empresa Zilix Distribuidora de 
Papéis Ltda,  foi aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação dessa licitante para confirmação das suas condições 
habilitatórias, constatando-se o atendimento das exigências do edital.  A 
reunião foi interrompida às 11 horas e trinta minutos e retomada às 13 
horas, dando continuidade à fase de lances. O item 4 teve O item 4 teve O item 4 teve O item 4 teve como 
vencedora  a empresa João Carlos de Azevedo Grossi - ME; assim,  foi 
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa licitante 
para confirmação das suas condições habilitatórias. RegistraRegistraRegistraRegistra----sesesese que a 
certidão negativa   de débitos relativos às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros apresentada pela empresa João Carlos de Azevedo 
Grossi - ME estava com data vencida, porém, por se tratar de 
microempresa, a licitante tem o direito de apresentar nova certidão no 



prazo de dois dias úteis; a empresa apresentou nova certidão durante a 
sessão, regularizando a situação. Conferidos os documentos, confirmou-
se as condições habilitatórias também dessa empresa. O item 9 teve O item 9 teve O item 9 teve O item 9 teve 
como vencedora  a empresa Comercial Manchester Ltda. -- ME; assim,  
foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa 
licitante para confirmação das suas condições habilitatórias, constatando-
se o atendimento das exigências do edital. DeuDeuDeuDeu----se continuidade se continuidade se continuidade se continuidade aos 
lances e, terminados os procedimentos dessa etapa,  foi gerado o quadro 
comparativo de preços final que se encontra anexo como parte integrante 
desta ata. Registra-se que: a empresa Digital Informática e Tecnologia 
Ltda apresentou menor preço para os itens 4 e 13, mas foi 
desclassificada nesses itens, uma vez que eles não atendem as 
especificações do edital; a empresa João Carlos de Azevedo Grossi - ME 
apresentou menor preço para o item 18, mas foi desclassificada nesse 
item, uma vez que ele não atende as especificações do edital. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Comissão e, logo após, juntada ao 
respectivo processo. Os representantes das licitantes não quiseram 
esperar para assinar a ata.  Pará de Minas, 19 de fevereiro de 2014. 
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