ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES REFERENTES À LICITAÇÃO QUE TEM
COMO

OBJETO

A

AQUISIÇÃO

DE

COMPUTADORES,

IMPRESSORAS

E

NOTEBOOK, CONFORME CONVITE 06/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO
07/2016.

Aos catorze dias do mês de dezembro de 2016, às 10h00, no Plenário da
Câmara Municipal de

Alumínio, reuniu-se

a Comissão Permanente de

Licitações desta Casa de Leis, sob a presidência do Senhor José Augusto Pinto
do Amaral, o Senhor Roberto Gaspar Oliveira, suplente, atuando como
Secretário, e Senhor Roberto Majer, suplente, atuando como Membro.
Iniciados os trabalhos, foram recebidos envelopes documentação e propostas
dos seguintes licitantes: MAIRINQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME;
W.D.A. - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. Após serem vistados todos os
envelopes

lacrados,

passou-se

à

abertura

dos

envelopes

nº

01

-

documentação. Abertos os envelopes, vistados os documentos por todos os
presentes, e analisados os documentos pela comissão, esta entendeu que
estão todos conforme o edital, razão pela qual resolvem por unanimidade
habilitar todos os licitantes. Analisados todos os documentos também pelos
proponentes, e aberta a possibilidade de fazerem impugnações, nada
quiseram constar em ata. Em seguida, consultados sobre o prazo recursal,
resolveram que não desejavam recorrer, decidindo pela imediata abertura dos
envelopes nº 02 - propostas. Assim, imediatamente se procedeu. Abertos os
envelopes propostas, os membros da comissão vistaram todo o conteúdo do
envelope e passaram a analisar seus aspectos em conformidade com o edital.
Resolveu

então

a

comissão,

por

unanimidade,

desclassificar

as

duas

propostas, pelas seguintes razões: MAIRINQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ME, por descumprimento da exigência do edital referente às impressoras,
onde o edital exigia que fossem tipo de impressão laser, monocromática, e a
proposta apresentada foi de impressoras jato de tinta, colorida. Em relação à
licitante W.D.A. - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, a desclassificação foi em
razão do valor total da proposta, que o edital exigia no item III G. que não
ultrapassassem o valor de R$ 30.000,00, sendo que a proposta atingiu o valor
total de R$ 39.150,00. Após essa decisão, a comissão abriu espaço para que
fossem feitas considerações das licitantes. Ninguém desejou contar qualquer
observação. Encerrada a presente sessão, e para constar, foi lavrada a
presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos.
Alumínio, 14 de dezembro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO PINTO DO AMARAL - Presidente

ROBERTO GASPAR OLIVEIRA - Secretário

ROBERTO MAJER - Membro

LICITANTES:

1. MAIRINQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

2. W.D.A. - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

