PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO
AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI

1225

FONE 54-3546-1001

Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações
Ata de reunião realizada ás as 10:00, do dia Em 04 de Setembro de
2015, 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 0032/15.
Aos quato dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nas
dependências da secretaria de administração reuniu-se a comissão de licitações para o
recebimento de documentação de habilitação mais propostas para o presente processo,
após o recebimento foi inciado a abertura da documentação de habiltiação, sendo que a
empresa EVERALDO POSSA ME, não apresentou a certidão negativa de tributos municipais
da sede do licitante, e a empresa GNAS & CIA LTDA ME, apresentou negativa de tributos
municipais da sede do licitante com validade vencida, concedido portanto o prazo de
cinco dias úteis para a apresentação de tal documento, sendo que os envelopes de
propostas serão abertos após a entrega da documentação de habilitação, datada para o
dia 14/09/2015, às 10:00 horas da manhã, na sala de licitações, encerrada a presente
seção.
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
001

1

Material/Serviços

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS prestação de serviços de conserto e
manutenção nos equipamentos de informática,
tais como: computadores de mesa, notebooks,
impressoras, swuit e roteadores, monitores,
estabilizadores e nobreaks, confecção de
cabos e gerenciamento da rede física e
lógica, bem como a realizar, quando
solicitado, atendimento de suporte técnico
aos funcionários da CONTRATANTE na área de
informática, bem como suporte técnico via
redes, telefone e atendimento inloco.

S W W INFORMATICA LTDA
VANDOIR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
GNAS & CIA LTDA ME
EVERALDO POSSA ME
Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
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.
resultado

Em 04 de Setembro de 2015
Comissão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO
AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI
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FONE 54-3546-1001

ELSOM JOSE PELIN

:___________________________

GUILHERME PIRES DA SILVA

:___________________________

ANACLETO MARCOTTO

:___________________________

