ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE A TOMADA DE
PREÇOS Nº002/2018
Ao primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, às 11:20h, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se a Presidente Ana Lúcia Lima Cruz e sua
equipe de apoio composta pelos membros Maria Socorro de Sá Araújo e Manoel Félix dos
Santos Filho, para abertura dos envelopes do Tomada de Preços Nº 002/2018, cujo objeto
é

Contratação de empresa prestadora de serviços especializada na manutenção preventiva e

corretiva de equipamento de informática, computadores, impressoras e periféricos, além de gravar
áudio

e

vídeo

das

sessões

da

Câmara

Municipal

de

Vereadores

de

Tacaratu-PE.

Até o horário designado para o recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de
preços, compareceu apenas uma empresa para participar deste certame, a licitante
EGIDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº17.600.460/0001-53,
representada pelo Sr. EGIDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº
524.660.512-49 e RG sob o nº7805057 SDS/PE. Iniciada a sessão, a Sra. Presidente
determinou a abertura do envelope de Habilitação para a analise dos documentos e
realizar as verificações de validade e autenticidade online, chegando a conclusão que a
empresa participante está habilitada, cumprindo todas as exigências do Convite, declarase as licitantes habilitadas para a próxima fase. Para dar continuidade ao certame, a
empresa participante declara a desistência de interposição de recursos quanto à fase de
habilitação. Feitos tal procedimento, a Presidente abriu o envelope de Proposta de Preços
que foi repassado para apreciação e rubrica pelos presentes. Considerando o critério de
julgamento desta licitação que é o de MENOR PREÇO GLOBAL, obtém-se o seguinte
resultado: A licitante, EGIDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA apresentou proposta contendo
valor global de R$ 6.490,00 (Seis mil, quatrocentos e noventa reais) e é declarada,
provisoriamente, vencedora do certame. Sendo assim, declara-se a empresa, EGIDIO
JOSÉ MENDES DE SOUZA vencedora do certame, no valor global de R$ 6.490,00
(Seis mil, quatrocentos e noventa reais). Concluídos os trabalhos, bem como o fato de
as licitantes assinarem o Termo Expresso de Renúncia de Recursos referente à fase de
Classificação, decide a CPL encerrar a sessão e passou-se à lavratura da presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, vem assinada pela Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

pág. 1 / 2

FUNÇÃO:
Presidente:
Secretária:
Membro:

COMISSÃO:
NOME:
Ana Lúcia Lima Cruz
Maria Socorro de Sá Araújo
Manoel Felix dos Santos
Filho

EMPRESAS PARTICIPANTES:
EGIDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA

ASSINATURAS:

ASSINATURAS:

pág. 2 / 2

