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ATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS PROPOSTAS
DA CARTA CONVITE Nº 03/2020 – PROCESSO CL/PMP 41/2020
Às 09:15 hrs, do dia 12 de Agosto de 2020, na sala do Setor de licitações desta
Prefeitura Municipal, sito à Rua Tupinambás 1091, centro, nesta cidade, reuniram-se
os Senhores: Marcelo Dias dos Santos, Carla Gabriela da Silva Santos e Dereonil
Dias de Souza , membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de
2.020, designados pela portaria 002/2020, sob a presidência do primeiro declinado,
para abertura dos envelopes da Carta Convite nº 03/2020, que tem por objetivo a
aquisição de cartuchos de tintas e toners compatíveis para impressoras
multifuncionais e laser para diversos setores desta Municipalidade, com entrega
diária e parcelada conforme a necessidade, os quais deverão observar os padrões
de qualidade exigíveis bem como as demais condições e normas estabelecidas pelo
mercado nacional, Foram convidadas 04 (quatro) empresas, sendo que até o horário
designado para o recebimento dos envelopes das “documentações e propostas”
apenas 03 (três) empresas manifestaram interesse as quais passo a declinar 1)
INFOBRASIL.COM COMPUTADORES LTDA ME, CNPJ 27.172.995/0001-24 Rua
Rio de Janeiro nº 2072 Bairro Centro CEP 15600-052 na Cidade de Fernandopolis
SP, que se faz representar pelo senhor JORGE BARBIERI JUNIOR, portador do
RG 32.284.050-8 ssp/SP e CPF 281.429.498-90. Sendo 02 ( DUAS ) empresa
interessadas cadastrada no cadastro de fornecedores sendo, sob o numero
273-2020 datado em 11/08/20, A.H DA S. MORAES ME CNPJ 02.437.839/0001-17,
Rua Albuquerque Pessoa nº 363, Casa 2, Bairro Vila Santo Antonio CEP 15014-440,
na cidade de São José do Rio Preto SP, que não se faz representar.
RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ 25.136.495/000101 Rua Bolivia 339, Bairro Jardim America CEP 15055-360 na cidade de São José
do Rio Preto SP, que se faz representar pelo SENHOR NOBILSON CALDEIRA
JUNIOR portador do RG 15.629.015-7 SSP/SP e CPF 098.317.988/30.
O
Presidente deu início aos trabalhos, passando após os envelopes da documentação
para análise e rubrica dos membros da comissão. Em seguida o Senhor Presidente
determinou a abertura dos envelopes contendo a documentação dos proponentes.
Após verificá-los atentamente constatou que os DOCUMENTOS, apresentados estão
todos de acordo com o edital, ato continuo passou os envelopes contendo as
propostas para que fossem rubricados pelos membros da comissão e
representantes, em prosseguimento aos trabalhos, o Presidente procedeu a leitura
da classificação realizada, abrindo a palavra para a comissão e representantes se
manifestarem, sendo que os mesmos declinaram, sendo assim classificou se as
propostas das empresas que apresentaram os menores preços por item ou seja
INFOBRASIL.COM COMPUTADORES LTDA ME, que apresenta menor preços
nos itens 29,33,34,35 e 36 com valor global de R$ 1.227,03 (mil duzentos e vinte
e sete reais e três centavos)
Empresa A.H DA S. MORAES ME apresenta menor preço nos itens 01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-3132-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 com valor total de R$ 26.015,50 (vinte e seis
mil quinze reais e cinqüenta centavos) sendo o critério estabelecido pelo edital
menor preço por item. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por
encerrado a presente reunião, lavrada a presente ata que lida e achada conforme,
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vai assinada pelos membros da Comissão, informando ao senhor Prefeito Municipal
que a seu critério efetue sua homologação.
Pontalinda (SP), em 12 de Agosto de 2020.
____________________________
Marcelo Dias dos Santos
Presidente

________________________
Carla Gabriela da Silva Santos
Membro

____________________________
Dereonil Dias de Souza
Membro

REPRESENTANTES:
_________________________
JORGE BARBIERI JUNIOR

_____________________________
NOBILSON CALDEIRA JUNIOR
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