CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017/2018
PROCESSO Nº 017/2017
CARTA CONVITE Nº 001/2017
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
Aos dezessete dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, a partir das 12h15min, no Plenário
da Câmara de Vereadores
de Marilândia/Eâ,
fizeram-se presentes
o Presidente
da CPL Cleomir de
Azevedo Zandominghe, e equipe de apoio formada pelas servidoras Isadora do Carmo [unca e Isabela
Calví, nomeados pela Portaria nº. 019, de 19/01/2017
para conduzir a SESSÃO PÚBLICA de abertura dos
envelopes contendo a documentação
e a proposta de preço referente à Carta Convite n.º 001/2017, que
tem por objeto serviços técnicos especializados
em informática
objetivando
a manutenção
em
computadores
e servidores
de dados, serviços de gravação, filmagem e transmissão
das sessões
legislativas da Câmara Municipal de Marílândía/Eâ, pelo período da data da assinatura do contrato até 31
de dezembro de 2017. No horário indicado foi verificado que três empresas protocolaram seus envelopes
contendo documentação e propostas de preço dentro do horário fixado no Edita!. Nenhuma das empresas
licitantes de fez presente a sessão de abertura dos envelopes. Apresentaram
propostas as seguintes
empresas: Empresa Cleidiane Alves Moreíra, Empresa Marcelo Moura Cantarela ME e Jose Jocimar Valis.
Foi verificado que todos os envelopes encontravam-se
devidamente lacrados e rubricados, em seguida, foi
procedida à abertura dos envelopes de habilitação e constatou que todas as empresas participantes
do
certame apresentaram
documentação
regular, razão pela que todas estavam habilitadas, o ato continuo
passou então a analise das propostas de preço das empresas habilitadas, verificando o atendimento das
condições estabelecidas
em Edita!. As propostas apresentadas
por ordem de protocolo foram: Empresa
Cleidiane Alves Moreira no valor mensal de R$ 2.145,00, no valor total de R$ 21.450,00, a empresa
Marcelo Moura Cantarela ME no valor mensal de R$ 2.165,00, no valor total de R$ 21.650,00 e por fim a
Empresa Jose [ocimar Valis no valor mensal de R$ 2.050,00, no valor total de R$20.500,OO.
O Presidente declarou vencedora do certame a empresa Empresa Jose Iocimar Valis no valor mensal de R$
2.050,00, no valor total de R$20.500,OO . Nada mais
ndo, foi lavrada esta Ata.
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