PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS,
EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no
dia 24 de outubro de 2014, 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, a pregoeira Michele Aparecida Villaça deu início a
sessão, com o recebimento do parecer técnico do Sr. Euler Aparecido de Souza Garcia,
responsável pelo setor de informática desta Câmara. O parecer encontra-se anexo a esta ata.
Após analisar o parecer a comissão decide seguir a sugestão dele constante que consiste em:
Os itens I, III e IX foram todos desclassificados, pois não atenderam as especificações
técnicas exigidas no edital. Portanto, abre-se prazo para escoimação de 3 (três) dias úteis, de
acordo com o art. 48, §3º da Lei 8666/93. Para o item II, esta comissão concorda com o
parecer técnico, entendendo que o componente principal do item é o notebook, não sendo
necessária a apresentação de catalogo técnico para o Windows 8 e a maleta. Para os demais
itens o resultado da classificação das empresas, encontra-se no referido parecer que é parte
integrante desta ata. Abre-se prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recurso, e
aqueles licitantes interessados a apresentarem escoimação estão deste logo intimados para
apresentá-las em igual número de dias. Nada mais a tratar, a pregoeira encerrou a sessão e
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da comissão,
logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 24 de outubro de 2014.
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