
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 

REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018  

 

O pregoeiro e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no 

dia 23 de outubro de 2018, às 8 horas e trinta minutos, na sala de licitações  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 Souza 

Garcia deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 11/2018 - 

Processo Licitatório nº 21/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e 

eventuais contratações de empresa para fornecimento e instalação de placas de 

identificação e letreiro institucional de fachada para afixação nas Galerias de retratos de 

Vereadoras, ex -Presidentes e Benfeitores da Câmara Municipal de Pará de Minas - MG 

conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra o Edital como 

Anexo I. Apresentou-se para credenciamento e se credenciou: Elias Gonçalves Batista, 

CPF  898.350.186-34,  representando a empresa Delvani Ferreira de Souza (MEI), CNPJ 

12.252.696/0001-22.  Aberta a sessão, o pregoeiro recebeu da licitante os envelopes de 

PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os envelopes foram conferidos, rubricados  

e, em seguida, o envelope contendo a proposta comercial foi aberto, e a proposta também 

foi rubricada. Na conferência da proposta, verificou-se que, na descrição do item 01, ao 

mencionar a inscrição “GALERIA DE VEREADORAS “EUNICE DE OLIVEIRA MENDES”, 

foi descrito GALERIA DE VEREADORA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES, faltando, 

portanto, a letra “s” em vereadoras e as aspas iniciais e finais em “Eunice de Oliveira 

Mendes”, o representante da licitante declarou que o letreiro a ser confeccionado o será 

conforme descrito no edital, com a letra “s” em vereadora e com as aspas faltosas na 

proposta. Verificada, cadastrada e classificada a proposta,  impresso o quadro 

comparativo de preços, passou-se à fase de lances, sendo  gerado o quadro comparativo 

de preços final que se encontra anexo como parte integrante desta ata.   Foi aberto o 

envelope indicado como contendo os documentos de habilitação dessa empresa para 



 

 

verificação de suas condições habilitatórias. Constatou-se que as certidões referentes às 

fazendas estadual e municipal e ao FGTS foram apresentadas com a data de validade 

vencida, sendo regularizadas na sessão as certidões referentes à fazenda municipal e ao 

FGTS, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão 

pública, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização, 

conforme item 5.7.4 do edital. Quanto às demais documentações, constatou-se estarem 

regulares.   Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, 

será assinada  e juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 23 de outubro de 2018. 
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