
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 

 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,  
EM 10 DE ABRIL DE 2014. 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se no dia 10 de abril 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. Para este pregão, foram designadas para atuar a 
servidora Marina Rodrigues de Souza como pregoeira, em substituição 
ao servidor Euler Aparecido de Souza Garcia, e a servidora Michele 
Aparecida Villaça como membro da equipe de apoio. No citado horário, a 
pregoeira Marina Rodrigues de Souza deu início ao credenciamento 
referente ao pregão presencial nº 03/2014 - cujo objeto é a contratação 
de empresa para prestação de serviço de locação de 2 (duas) 
impressoras multifuncionais (Cópia, Scanner e Impressão) a laser, 
incluindo a manutenção e toners, com franquia global de 12.000 (doze 
mil) cópias por mês podendo ser utilizado em qualquer um dos 
equipamentos para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas 
conforme especificações constantes no Termo de Referência, que que 
integra o edital como Anexo I. A reunião contou com a participação da 
procuradora jurídica adjunta da Câmara, Sheila Bastos Gomes. 
Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Gleisson 
Gonçalves Rodrigues, RG MG.10.171.810, representando a empresa 
Repril Ltda – EPP, CNPJ 20.928.370/0001-09;  Aguimar José de Freitas, 
RG M-3.114.784, representando a empresa GTRONIC TECNOLOGIA 
EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04.376.995/0001-40; Igor Campos 
Vieira Gomes, RG MG 11.369.239, representando a empresa Paulitech 
Comércio Ltda, CNPJ 04.485.182/0001-99.  Terminada a fase de 
credenciamento,   a pregoeira 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 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. A pregoeira passou a verificar a 
aceitabilidade das propostas, constatando-se que as propostas das 
empresas Repril Ltda – EPP e GTRONIC TECNOLOGIA EM 
INFORMÁTICA LTDA estavam de acordo com os critérios de 
aceitabilidade do edital. A proposta da empresa Paulitech Comércio Ltda 
não se apresentou de acordo com os critérios de aceitabilidade do edital, 



por não atender a dois requisitos: gavetas de papel para 250 folhas, 
quando o exigido foi para 500 folhas, placa de rede ethernet 10/100, 
quando o exigido foi ethernet 10/100/1000. Assim, a proposta da 
empresa Paulitech Comércio Ltda foi desclassificada. Registra-se que o 
representante da empresa Paulitech Comércio Ltda, após ser informado 
da desclassificação, pediu-se para se retirar, não acompanhando mais  a 
sessão. Cadastradas as propostas no sistema e impresso o quadro 
comparativo de preços inicial, passou-se à fase de lances.  A oferta de 
menor preço para o item 1 foi apresentada pela empresa GTRONIC 
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA; 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. Dessa forma, fica declarada a empresa GTRONIC 
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA vencedora do certame. 
Terminados os procedimentos da etapa de lances,  foi gerado o quadro 
comparativo de preços final que se encontra anexo como parte integrante 
desta ata. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão, pela 
procuradora jurídica adjunta, pelos representantes das licitantes e, logo 
após, juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 10 de abril de 
2014. 
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