CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 1º DE SETEMBRO DE 2015
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas
reuniu-se no dia 1º de setembro de 2015, 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. Às nove horas e dez
minutos, a presidente da comissão abriu a reunião destinada à abertura de
envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação referentes a
esta concorrência, cujo objeto é a execução de Cabeamento Estruturado Dados e Voz
visando ampliação da rede de telecomunicação e lógica do edifício da sede da Câmara
Municipal de Pará de Minas (CMPM), no terreno constituído pelos Lotes nº. 10, 11, 12 e
13 da Quadra C-4, no Bairro Senador Valadares, com frente para as Avenidas Presidente
Vargas, 1935, e, Orlando Maurício dos Santos e para a Rua Alemanha. A reunião

contou com a presença de Osvaldo Fonseca Fillho, Assessor Técnico Especial da
Câmara.

Apresentou-se como representante de empresa, credenciando-se:

Ronan Honorio de Oliveira e Silva, CPF 041.212.806-36, representado a empresa
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06.994.907/0001-08. Em seguida, a Comissão Permanente de Licitação passou a
conferir os envelopes, constatando que estavam todos lacrados. Os envelopes
foram rubricados pela comissão e pelo representante da licitante. Tendo a
empresa cumprido as regras dos subitens 1.1 a 1.12,

fica ela declarada

participante no certame. Procedeu-se à abertura do envelope indicado como
contendo os documentos de habilitação, sendo todos os documentos rubricados
pelos presentes, e a comissão iniciou a verificação dos documentos, constatando a
regularidade dos documentos a serem validados pela internet e das declarações
exigidas no edital. Quanto às demais documentações, optou-se por proceder à
verificação em reunião interna, o que será feito por meio de parecer do Assessor

Técnico Especial da Câmara e pela Diretora Contábil, Financeira e Patrimonial da
Câmara.

Nada mais a tratar, a presidente da comissão encerrou a sessão, e

lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da
Comissão, pelo Assessor Técnico Especial da Câmara, pelo representante das
licitante e, logo após, juntada ao respectivo processo.

Pará de Minas, 1º de

setembro de 2015.
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