
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014 

 

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

EM 25 DE JULHO DE 2014.EM 25 DE JULHO DE 2014.EM 25 DE JULHO DE 2014.EM 25 DE JULHO DE 2014.    
 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 
reuniu-se no dia 25 de julho 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, a pregoeira Michele Aparecida Villaça deu início ao credenciamento 
referente ao pregão presencial nº 07/2014 - cujo objeto é a aquisição de 
ventiladores de coluna, forno micro-ondas e cafeteira para uso interno da Câmara 
Municipal de Pará de Minas, conforme tabela constante no Termo de Referência 
do edital respectivo.  ApresentouApresentouApresentouApresentou----se para credenciamentse para credenciamentse para credenciamentse para credenciamentoooo e se credenciou: Adilson 
Antônio de Morais, RG MG10070799, representando a empresa Adilson Antônio 
de Morais Junior 07130506679, CNPJ 20.457.918/0001-71. Terminada a fase Terminada a fase Terminada a fase Terminada a fase de de de de 
credenciamentocredenciamentocredenciamentocredenciamento, a pregoeira declarou aberta a sessão e recebeu do licitante a 
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da 
comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, o envelope contendo a proposta 
comercial foi aberto, e a proposta também foi rubricada. A pregoeira passou a . A pregoeira passou a . A pregoeira passou a . A pregoeira passou a 
verificar a aceitabilidadeverificar a aceitabilidadeverificar a aceitabilidadeverificar a aceitabilidade da proposta, constatando-se que a mesma encontra-se 
em situação regular. Cadastrada a propostaCadastrada a propostaCadastrada a propostaCadastrada a proposta    no sisno sisno sisno sistematematematema e impresso o quadro 
comparativo de preços inicial, passou-se à fase de lances. Sendo a empresaSendo a empresaSendo a empresaSendo a empresa 
Adilson Antônio de Morais Junior 07130506679 a única participante do certame 
foram negociados todos os itens, mas devido a preço da empresa ter ficado muito 
acima do preço médio estimado a pregoeira decidiu frustrar todos os itens desta 
licitação. Uma vez que todos os itens foram frustrados não foi aberto o envelope 



contendo os documentos de habilitação dessa licitante. Terminado todos os 
procedimentos, 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 e pelo 
representante da licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo.  Pará de 
Minas, 25 de julho de 2014. 
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Pregoeira 

 
 
 

Marina Rodrigues de Souza 
Equipe de apoio 

 
 
 
 

Euler Aparecido de Souza Garcia 
Equipe de apoio 

 

 
 

Adilson Antônio de Morais Junior 
Representante da empresa 


