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FONE 54-3546-1001


Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 16:00,  do dia Em 25 de Fevereiro de 

2016, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram  

presentes os  senhores  integrantes da  Comissão.  Foi aberta  a  reunião, informando 

inicialmente aos  presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas 

as propostas habilitadas para o fornecimento do(s)  item(s) descritos na licitação de 

Convite número 0010/16.

               Apos o recebimento dos envelopes de documentação e  proposta, a 

comissão de licitações passou a analise da documentação de habilitação, após a 

analise todas as empresas foram habilitadas para a fase de abertura das propostas e 

lançamentos dos valores ao sistema, após o lançamento ao sistema foram extraidos os 

relatorios para apuração dos vencedores, e a comissão de licitações opina pela 

sequencia do processo, encaminhando o mesmo para a aautoridade superior para analise, 

enceramos a presente ata que vai assinada por todos.


               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 UNI
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS,  PARA CONEXÃO A INTENET BANDA LARGA 

WIRILESS COM 18MB(1.024kb) DE DOWLOAD e 18 

MD(1.024 Kb) de UPLOAD, COM GARANTIA MÍNIMA 

DE 90% DA BANDA, HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO, 

www.faxinalzinho.rs.gov.br de 1GB, DE ESPAÇO, 

100 MB DE ESPAÇO PARA HOSPEDAGEM E 100MB DE 

ESPAÇO PARA O BANCO DE DADOS, LINK DIVIDIDO 

EM 4 IPS, VÁLIDOS.

CENTRO ADMINISTRATIVO 9MB/9MB,

TELECENTRO 3MB/3MB,

UNIDADE DE SAÚDE 2MB/2MB

CRAS 3MB/3MB.


S W W INFORMATICA LTDA
 3.898,00


NETSV SERVIÇOS DE COM MULT. LTDA ME
 4.370,00


LIZITEC INFORMATICA LTDA - ME
 3.578,00


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.

               Nada  mais havendo a  tratar,  foi determinada  a  abertura de prazo

recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual  foi assinada a  presente ata

juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 25 de Fevereiro de 2016


Comissão:


VELCI PIRAN
 :___________________________


ELSOM JOSE PELIN
 :___________________________
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GUILHERME PIRES DA SILVA
 :___________________________
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