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PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2017 

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS, EM 3 DE MAIO DE 2017

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no

dia 3 de maio de 2017, às 14  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. No citado horário, a pregoeira Danielle Souza Alves deu início ao

credenciamento  referente  ao  Pregão  Presencial  nº  07/2017  -  Processo  Licitatório  nº

12/2017, cujo objeto é o registro de preço para  para futuras e eventuais aquisições de

materiais de expediente para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas, confor-

me especificações constantes no Termo de Referência, que integra o Edital como Anexo I.

Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Leandro César Vasconce-

los,  CPF  095.779.426-60,  representando  a  empresa   Clips  Sete  Ltda  ME,  CNPJ

20.434.214/0001-83; Marcelo de Souza Soares, CPF 047.278.146-41, representando a

empresa Centro Oeste Comércio Eireli – ME, CNPJ 26.904.314/0001-02; Ozeas Neres

Barbosa, CPF 052.939.536-30, representando a empresa  Rogério Ribeiro Vidigal Co-

mércio EPP, CNPJ 21.230.132/0001-80.  A pregoeira declarou aberta a sessão e  rece-

beu das licitantes os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os mem-

bros da comissão rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as pro-

postas comerciais foram abertos, e as propostas também foram rubricadas. Na análise

das propostas, verificou-se que as propostas das três empresas não foram apresentadas

exatamente como o modelo do edital, porém as três trouxeram questões em discordância

de pequena relevância: na proposta da empresa Clips Sete Ltda ME não foram citados os

modelos dos produtos, e o representante alegou que  a maior parte de produtos de pape-

laria, como fita crepe, papel A4, não têm modelo e por isso não foram constados os mode-

los na proposta; a proposta da empresa Centro Oeste Comércio Eireli – ME apresentou

como modelo especificação de produtos; a proposta da empresa Rogério Ribeiro Vidigal

Comércio EPP não seguiu o modelo do edital, não constou  modelo de produtos, e trouxe

as outras informações solicitadas. Havendo pequenos lapsos, todos eles irrelevantes nas



propostas, considerando o princípio da economicidade, a pregoeria decidiu pela aceitabili -

dade das propostas, ficando determinado que as empresas vencedoras irão enviar as es-

pecificações dos itens conforme o modelo da proposta do edital antes da homologação do

resultado.  Verificadas e cadastradas as propostas,  constatou-se que a empresa  Clips

Sete Ltda ME  foi desclassificada nos lotes 27, 50 e, quanto ao lote 30 dessa proposta, a

soma do valor total  foi  apresentada incorretamente, e o valor considerado será o  da

multiplicação da quantidade pelo valor unitário (o valor total será de R$ 54,45). Feitas

essas observações, a pregoeira suspendeu a sessão, agendando nova sessão para o

próximo dia 5, às 9 horas, quando terá início a fase de lances, ficando as licitantes já

cientes da data e horário.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida

e aprovada, será assinada  e juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 3 de maio

de 2017.
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