
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24 /2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013  

PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2014  

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 10101010    DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO DE JANEIRO 

DE 2014.DE 2014.DE 2014.DE 2014.    
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se no dia 10 de janeiro 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, o pregoeiro Euler Aparecido de 
Souza Garcia deu início ao credenciamento referente ao pregão 
presencial nº 24/2013 - processo de registro de preço nº 02/2014, cujo 
objeto é o registro de preço para futuras e eventuais aquisições de água 
mineral para a Câmara Municipal de Pará de Minas/MG, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital 
respectivo. A reunião contou com a presença de Marina Rodrigues de 
Souza, Assessora de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas, e de Antônio Carlos Lucas, procurador jurídico da Câmara Municipal de 
Pará de Minas.  ApresentouApresentouApresentouApresentou----se para credenciamentose para credenciamentose para credenciamentose para credenciamento e se credenciou:  
Daniel Chaves Peixoto, RG MG.11.067.314, na qualidade de 
representante legal da empresa Supermercado Peixoto & Filhos Ltda, 
CNPJ 18.814.376/0004-48. Terminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamentoTerminada a fase de credenciamento,   o 
pregoeiro declarou aberta a sessão e recebeu da licitante a declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme modelo disposto no ANEXO IV, e o envelope de PROPOSTA 
COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Dando continuidadeDando continuidadeDando continuidadeDando continuidade, os membros da 
comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, o envelope contendo a 
proposta comercial foi aberto, e a proposta também foi rubricada. O 
pregoeiro  passou a verificar  a proposta, confirmando sua aceitabilidade.  
Após Após Após Após a verificação daa verificação daa verificação daa verificação da    aceitabilidadeaceitabilidadeaceitabilidadeaceitabilidade da  proposta, cadastramento no 



sistema e impressão do  quadro comparativo de preços inicial, passou-se 
à etapa de apresentação de lances verbais. Registra-se que foi realizada 
nova coleta de preços, visando atualizar os preços de mercado dos itens 
licitados. Terminados os procedimentos Terminados os procedimentos Terminados os procedimentos Terminados os procedimentos dadadada    fasefasefasefase    de lancesde lancesde lancesde lances,  foi gerado o 
quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte 
integrante desta ata. Dando continuidade,Dando continuidade,Dando continuidade,Dando continuidade, foi aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação da licitante para confirmação das suas 
condições habilitatórias, constatando-se o atendimento das exigências do 
edital, porém com a seguinte ressalva: não foi apresentada dentro do 
envelope de habilitação a certidão negativa de débitos municipal, mas a 
Comissão emitiu a certidão no site devido, certificando-se da 
regularidade da situação da licitante  e juntando tanto a certidão quanto 
sua confirmação ao processo.   Fica, assim, declarada  a empresa 
Supermercado Peixoto & Filhos Ltda a vencedora do certame. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Comissão, pelos demais presentes e, logo 
após, juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 10 de janeiro de 
2014. 
 

Euler Aparecido Sousa Garcia                                                                   
Pregoeiro 

 
Carmélia Cândida da Silva Delfino 

Equipe de apoio 
 

Magna Libéria Ferreira 
Equipe de apoio 

 
Marina Rodrigues de Souza 

Assessora de Compras e Licitação 
 



 
Luciana Maria dos Santos Pereira  

Equipe de apoio 
 
 

Daniel Chaves Peixoto 
 Supermercado Peixoto & Filhos Ltda 


