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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, na Unidade de Pessoal,
do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhora
Fabiana Abreu Retamar, Presidente, Senhor Fábio Fischer,  Membro e Sandro Avila Medeiros,
Secretário, a fim de dar prosseguimento ao processo, após tomar ciência do parecer jurídico
exarado no verso da página 153 desse processo,  que opina pela continuidade do certame,  a
Comissão  passou  à  abertura  do  envelope  n°  02  –  Proposta  de  Preços,  protocolado  sob  nº
7501/15, da empresa  MONKEL MÓVEIS E SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO LTDA..
Sendo esse o único participante do certame, passou-se à avaliação da proposta apresentada em
relação aos valores praticados no mercado, conforme pesquisa de preços contidas nas páginas nº
0008 à 0012 desse processo. Nessa fase o Sr. Fábio Fischer questionou a validade da pesquisa
de preços contida no processo, por entender que a empresa licitante somente estaria classificada
em virtude da mesma ter participado da pesquisa de preços, pois os valores apresentados pelas
demais empresas estariam abaixo dos preços apresentados pela licitante, tanto na pesquisa de
preços  quanto  na  proposta  apresentada  na  licitação,  ainda  opinou pelo  encaminhamento  da
questão  levantada  à  Assessoria  Jurídica.  O  Senhor  Sandro  Avila  Medeiros  entende  que  a
utilização,  pela  administração,  da  mesma  pesquisa  de  preços  valida  o  certame  por  ser  o
regramento dos Editais (anterior e atual), entretanto, concorda com o senhor Fábio Fischer sobre
o valor apurado na pesquisa de preço, entre o menor e o maior, ser quase de cem por cento
acima do menor valor pesquisado, corroborando o pedido da análise jurídica sobre o observado.
A senhora  Fabiana  Abreu  Retamar  solicita  parecer  da  assessoria  jurídica  diante  do  acima
exposto. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às dez horas  e eu, Sandro
Avila Medeiros, Secretário, redigi a presente ata, que será assinada por todos os membros da
Comissão Permanente de Licitações..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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