
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 7 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se no dia 7 de novembro 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. Às nove 

horas e trinta minutos, a comissão abriu a reunião destinada à abertura dos 

envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação referentes a 

esta concorrência. A reunião contou com a presença de Osvaldo Fonseca Fillho,  

Assessor Técnico Especial da Câmara, e de Antônio Carlos Lucas,  procurador 

jurídico da Câmara.  Apresentaram-se como representantes de empresas, 

credenciando-se: Edimilson Santos Almeida, CPF 56761716691, representado a 

empresa A & S Construtora Ltda., CNPJ 03.449.587/0001-09; Terezinha Benedito 

dos Santos Oliveira, CPF 929940756-87, representando a empresa NSF 

Construções Ltda. EPP, CNPJ 11.393.961/0001-20. Em seguida, a Comissão 

Permanente de Licitação passou a conferir todos os envelopes, constatando que 

estavam todos lacrados e convidando os representantes das licitantes a também 

verificarem os envelopes, sendo constatado que todos estavam lacrados. Os 

envelopes foram rubricados pela comissão e pelos representantes das licitantes. 

Tendo as empresas que apresentaram envelopes cumprido as regras dos subitens 

1.1 a 1.12, ficam elas declaradas participantes no certame. Procedeu-se à abertura 

dos envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação, e todos os 

documentos constantes dos envelopes foram rubricados pela comissão. Foi 

constatada a legitimidade das representações de que trata o item 1.10 do edital. A 

comissão solicitou aos representantes das licitantes que apresentassem 

documentos para autenticação no caso terem apresentados documentos em 



cópias simples. Feitas as autenticações, a presidente da comissão optou por 

proceder à análise dos documentos em reunião interna, colocando os documentos 

à disposição dos representantes para análise e rubrica. Os representantes de 

ambas as licitantes verificaram e rubricaram os documentos. O representante da 

empresa A & S solicitou cópia de toda a documentação da empresa NSF 

Construções Ltda., o que foi providenciado.   Nada mais havendo a tratar, a sessão 

foi suspensa, lavrando-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos 

membros da Comissão, pelo Assessor Técnico Especial da Câmara, pelo 

procurador jurídico da Câmara e pelos representantes das licitantes e, logo após, 

juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 7 de novembro de 2014. 
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