PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,
EM 10 DE JULHO DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se no dia 10 de julho de 2014, às 14 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, uma vez que se esgotou o
prazo para a empresa Inconfidência Instalações Comerciais Ltda. EPP apresentar
documentos originais para confirmação da autenticidade e verificação de suas
condições habilitatórias, conforme ata do dia 4 de julho de 2014. A pregoeira
informou que a empresa não apresentou os documentos originais ou autenticados

(certidão negativa de débitos municipal, certidão negativa de falência e concordata
e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis); ficando, portanto, essa

empresa INABILITADA no certame. Assim, a pregoeira convida a empresa
Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP,
EP classificada em 3º lugar para o
lote 2, a negociar o valor da oferta para esse lote. Ressalta-se que a empresa

Ergoflex Comércio e Indústria de Móveis Eireli EPP já foi HABILITADA na sessão

pública realizada no último dia 30 de maio. Fica agendada para o dia 15 de julho
de 2014, às 9 horas,
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, a sessão pública para continuidade dos trabalhos, quando a

pregoeira poderá negociar com a empresa

Ergoflex Comércio e Indústria de

Móveis Eireli EPP o valor do lote 2. 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. Pará de Minas, 10 de julho de 2014.
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