PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 22 DE JULHO DE 2013.
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 22 de julho de 2013, às 9
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 a sessão pública de abertura dos
envelopes referentes a este pregão, cujo objeto é a aquisição de máquina
fotográfica digital, incluindo acessórios, juntamente com a respectiva capa de
proteção e rádio portátil para uso interno da Assessoria de Imprensa e Diretoria
Legislativa e de Comunicação Social da Câmara Municipal de Pará de Minas,
conforme tabela constante no Termo de Referência do edital respectivo (Anexo
I). O credenciamento havia sido feito anteriormente, conforme estipulado no
edital. Foi credenciado: Carlos Alexandre Sousa Ferreira, RG MG 12933004,
CPF 080.818.516-07, na qualidade de representante legal da empresa Digital
Informática e Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 05.448.910/0001-55. No citado
horário, o pregoeiro declarou aberta a sessão e recebeu da licitante a
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, conforme modelo do ANEXO IV, 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 e, após, conferida, passando-se à fase de
lance. Feitos todos os procedimentos dessa fase, foi gerado o mapa de
apuração/pregão que se encontra anexo como parte integrante desta ata. Logo
após, o envelope contendo os documentos para habilitação foi aberto, os
documentos rubricados e, em seguida, analisados, e os membros da Comissão
constataram que os documentos apresentados pela empresa estavam de

acordo com o edital, estando a empresa habilitada para o certame. Nada mais
a tratar, o pregoeiro encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e
aprovada, será assinada pelos membros da comissão, pelo representante da
licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 22 de
julho de 2013.
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