ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2013

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 10h00m (dez horas), na
sala multimídia da Câmara Municipal de Pouso Alegre, situada na Av. São Francisco nº 320 –
Primavera, reuniram-se a Pregoeira, Fátima Aparecida Belani e os membros de sua Equipe de Apoio,
designados pela Portaria nº. 33/2013, de 11 de janeiro de 2013, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº. 10.520/2002, na Lei 8.666/93 e, no que couber, na LC 123/2006, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº. 14/2013, referente ao processo n.º 138/2013, cujo objeto é
contratação de empresa especializada em gerenciamento, implementação e administração de valealimentação. Presentes, ainda, os representantes do Controle Interno, Maria Claret Sagiorato do
Amaral e André Albuquerque Oliveira. Estavam presentes ainda representantes do IPREM e da
Fundação Promenor para assistir à presente Sessão Pública. Inicialmente, em conformidade com as
disposições contidas no Edital, na presença de todos os participantes, a Pregoeira abriu a sessão
pública e iniciou o processo de credenciamento dos representantes legais presentes. Não foi
constatada, até o horário estipulado do edital, nenhuma empresa interessada. Às 10h53min, após o
horário marcado para o início da Sessão, chegou o representante da empresa Seicom. A Pregoeira
decidiu por não credenciá-lo para preservar o princípio da igualdade, da competitividade e da
vinculação ao instrumento convocatório, pois eventuais interessados poderiam ter desistido de vir ao
certame em virtude de não conseguir observar o horário determinado para o Pregão e o horário
definido não poderia ser estendido. A Pregoeira determinou que fosse feita correção no Anexo III do
Edital, que não constou o valor atualizado do benefício concedido aos servidores, que é de R$ 220,00
(duzentos e vinte reais). A Pregoeira determinou a republicação de aviso no Diário Oficial, internet e
jornal de grande circulação local para a realização de nova sessão no dia 28 de agosto, conforme
legislação vigente. Nada mais havendo para constar, às 11h28m, a Pregoeira deu por encerrada a
Sessão, lavrando-se a presente ata que vai assinada por ela, sua Equipe de Apoio e representantes
do Controle Interno.

Pouso Alegre, 14 de agosto de 2013.
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