PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20 /2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 17 DE JANEIRO
DE 2014.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de

Minas reuniu-se no dia 17 de janeiro 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. No citado horário,com a presença da Assessora de
Compras e Licitações Marina Rodrigues de Souza e da Coordenadora de
Licitações e Contratos Sheila Bastos Gomes, o pregoeiro Euler

Aparecido de Souza Garcia deu início a reunião para analise ao parecer

técnico do Assessor Técnico Especial Osvaldo da Fonseca Filho, em
relação ao questionamento do representante da empresa Cássio Rabelo

Ribeiro – ME, quanto à composição do produto ofertado pela licitante
Claudia Assunção Vasconcelos Nogueira-ME, da marca Kazza Persianas

, através de mostruário da cortina painel , objeto do lote I, relativamente à
composição do tecido, que no mostruário apresentado consta ser na
base de 34% GL (fibra de vidro) e 66% PVC, sendo que a especificação
do edital solicitava que o tecido tivesse a composição de 38% GL (fibra
de vidro) e 62% PVC .A comissão após analisar o parecer constatou que

o Assessor Técnico entrou em contato com a empresa Kazza Persianas
e a mesma apresentou um quadro, que está anexo ao Parecer Técnico,

com as especificações técnicas do tecido da empresa Döhler,
responsável pelo fornecimento de seus tecidos , apontando que o tecido
apresentado pela licitante Claudia Assunção Vasconcelos Nogueira-ME é

o de numeração AM-3057, de sua cartela , e que o mesmo atende as

especificações do edital. Diante do exposto a comissão decide habilitar a

empresa Claudia Assunção Vasconcelos Nogueira-ME, tornando-a

vencedora do certame. Abre-se prazo de três dias para a empresa

Cássio Rabelo Ribeiro-ME., apresentar razões de recurso. 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, 17 de janeiro de 2014.
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