
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017

PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017 

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 17 DE JULHO DE 2017.

A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuni-
ram-se no dia 17 de julho de 2017, às 14  horas, na sala de licitações nº 3-8, locali-
zada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Sena-
dor Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a pregoeira Da-
nielle Souza Alves deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº
10/2017 - Processo Licitatório nº 14/2017, cujo objeto é o registro de preço para fu-
turas e eventuais aquisições de máquina fotográfica, microfones, impressora, leitor
óptico, aparelhos de televisão, suportes de papel e dispensadores de papel para
uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme especificações cons-
tantes no Termo de Referência, que integra o edital como Anexo I.  Apresentaram-
se para credenciamento  e se credenciaram: Willian Leal de Carvalho, RG MG
10.705.124,  representando  a empresa Marcelo  Araújo  Silva  e  Cia Ltda.,  CNPJ
71.107.320/0001-93; João Paulo Faria RG MG 11995612, representando a empre-
sa ARJ Informática  e  Acessórios  Eirelli-ME, CNPJ 27.379.480/0001-08;  Adilson
Antônio de Morais Júnior,  RG MG 10070799, representando a empresa Adilson
Antônio de Morais Júnior -ME, CNPJ 20.457.918/0001-71. A pregoeira declarou
aberta a sessão e  recebeu dos licitantes os envelopes de PROPOSTA COMERCI-
AL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão rubricaram os envelopes e, em se-
guida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as propos-
tas também foram rubricadas. Na conferência das propostas, constatou-se a des-
classificação da empresa  Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda no item 4, uma vez que
a marca ofertada não atende as especificações do edital, e a desclassificação da
empresa Adilson Antônio de Morais Júnior-ME no item 1  por ter sido apresentada
na proposta quantidade divergente do solicitado no edital. Verificadas, cadastradas
e classificadas as propostas, impresso o quadro comparativo de preços,  passou-
se à fase de lances, e, em seguida,  foi gerado o quadro comparativo de preços fi-
nal que se encontra anexo como parte integrante desta ata. A empresa  Marcelo
Araújo Silva e Cia Ltda apresentou o menor preço para os itens 2, 3 e 9. A empre-
sa ARJ Informática e Acessórios Eirelli-ME apresentou o menor preço para os itens
1 e 6; a empresa Adilson Antônio de Morais Júnior -ME apresentou o menor preço
para os itens  4, 5 e 7.  Nenhuma das empresas cotou preço para o item 8.  Assim,
foram abertos os envelopes indicados como contendo os documentos de habilita-
ção das três empresas, sendo os documentos rubricados. A pregoeira suspendeu



a sessão para análise dos documentos em reunião interna, após o que o resultado
da fase de habilitação será comunicado por meio de publicação no  site   oficial.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será
assinada  e juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 17 de julho de 2017.
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