PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE JANEIRO
DE 2013.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de
Minas reuniu-se, com a presença de seus membros, excetuando-se a
servidora Danielle Souza Alves, e do diretor administrativo da Câmara
José Germano Duarte, no dia 25 de janeiro de 2013, às 9 horas e trinta
minutos, no Plenarinho “Vereador Dr. Wilson de Melo Guimarães”,
localizado na sede da Câmara, situada na Praça Torquato de Almeida, n°
100, Centro, Município de Pará de Minas/MG, com o objetivo de dar
andamento a este pregão, cujo objeto é a aquisição de mobiliário geral
para as dependências da nova sede da Câmara Municipal de Pará de
Minas, conforme Anexo I do respectivo edital.

A comissão esclarece

que, tendo sido desclassificada a empresa Lívia Cristina dos Santos Reis

– EPP, dado prazo para apresentação de razões de recurso e decorrido
esse prazo sem que houvesse recursos apresentados, com base nos
incisos

XVI e XVII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, o pregoeiro

examinou as propostas subsequentes (no caso, apenas

da empresa

RCK Comércio de Móveis Eireli, já tendo sido verificada a qualificação
dessa empresa na reunião de abertura dos envelopes), e chamou a
empresa RCK Comércio de Móveis Eireli, representada por Fábio Willian
Soares, credenciado nas reuniões anteriores, a comparecer novamente à
Câmara, nesta data, para negociar os preços dos itens antes atribuídos à
empresa Lívia Cristina dos Santos Reis – EPP. Feitas as negociações,
foi gerado o mapa de apuração/pregão que se encontra anexo como
parte integrante desta ata, ficando a empresa RCK Comércio de Móveis
Eireli declarada vencedora dos itens negociados, conforme mapa de
apuração/pregão anexo. Será agendada visita técnica ao showroom da
licitante para apresentação dos protótipos. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos
membros da Comissão, pelo diretor administrativo da Câmara, pelo
representante da licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo.
Pará de Minas, 25 de janeiro de 2013.
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