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CONCORRÊNCIA N° 02/2012 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 24 DE AGOSTO DE 

2012 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas  
reuniu-se no dia 24 de agosto de 2012, às 13 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.  No citado horário, considerando a presença de todos os 
membros da Comissão, a presidente,  Danielle Souza Alves, deu por aberta a 
sessão cujo objetivo é receber e averiguar a análise documental feita pelo 
senhor Osvaldo da Fonseca Filho,  Assessor Técnico em Engenharia e 
Arquitetura da Câmara Municipal de Pará de Minas e engenheiro responsável 
pelo acompanhamento técnico do edital desta Concorrência, com as respostas 
às observações/questionamentos  apresentados pelos representantes das 
empresas licitantes neste certame na reunião de início de abertura de 
envelopes, e de reavaliar o resultado da fase de habilitação deste processo. O 
relatório da análise técnica do senhor Osvaldo da Fonseca Filho encontra-se 
anexo a esta ata, sendo parte integrante dela. Após analisar e discutir todos os 
itens, a  Comissão decidiu pela inabilitação de todas as empresas (Sistema 
Telecomunicações e Comércio Ltda, RHO Serviços e Consultoria em 
Informática Ltda,  Digicomp Engenharia Ltda e  Consite Projetos e Construções 
Ltda), uma vez que foram descumpridas exigências contidas no Edital e em 
seu Anexo I – Especificação do Objeto por todas elas. Estando todas as 
empresas inabilitadas e,  usando da faculdade  do §3º do art.48 da Lei 
8666/93,  abrir prazo de oito dias úteis para que a licitante escoime os erros 
apontados. O resultado desta reunião será comunicado às empresas licitantes 
nos termos do item 12 do edital, bom como a análise técnica com as respostas 
às observações/questionamentos apresentados.  Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da 
Comissão, pela representante da licitante e pelos profissionais da assessoria 
técnica.  Pará de Minas, 24 de agosto de 2012. 
 
 

Danielle Souza Alves 
Presidente da CPL 
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Membro da CPL 
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Euler Aparecido de Souza Garcia 
Membro CPL 

 
 
 

     Magna Libéria Ferreira Nogueira 
Membro CPL 

 
 


