ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS –
EDITAL Nº 141/2014 - CONVITE Nº 020/2014.
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo Municipal
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir
das quatorze horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, integrada pelos
servidores, Jaqueline da Silva Zanini (Presidente), Angélica do Carmo Facco e Aeane Picolotto,
designados pela Portaria nº 109, de 09 de janeiro de 2014, incumbidos de abrir e processar a licitação
realizada na modalidade de Convite nº 020-2014, de que trata o Edital nº 141-2014, que tem por objeto
a contratação de empresa para prestação de serviços na área de informática, c onforme consta no item
3.0-Objeto do Edital. Iniciada a Sessão, registrou-se o convite das seguintes empresas: Superluc

Informática Ltda, Alexandre Joel Baldo, Dark'S Com. De Equipamentos de Informática Ltda. Todas
as empresas convidadas protocolaram envelopes. Presentes nesta sessão pública, o Senhor
Henrique Antonio Frizon, CPF nº 806.946.400-34, pela empresa Superluc Informática Ltda, e o Sr.
Alexandre Joel Baldo, CPF nº 609.072.820.91, pela empresa Alexandre Joel Baldo. Ato contínuo,
os envelopes de habilitação foram abertos, os documentos examinados e rubricados, e, posterior a
análise, as empresas encontram-se habilitadas para a fase seguinte. Em ato contínuo, os envelopes
das propostas financeiras foram abertos, as propostas rubricadas e analisadas, foram incluídas na
procedimento licitatório e, os preços, demonstrados a seguir:
Especificação

Dark's

Superluc Informática Ltda

Alexandre Joel Baldo

Item 1

R$ 49.800,00

R$ 42.290,00

R$ 46.290,00

Desclassificada

1ª classificação

2º classificação

Tendo-se como critério de julgamento para classificação as especificações do Edital, a Comissão de
Licitação desclassificou a empresa Dark's Comércio por apresentar preço acima do termo referencial.
As demais propostas guardam conformidade com os preços praticados no mercado e orçamento
realizado pelo Departamento de Compras, a Comissão Permanente de Licitação, classificou em 1º
lugar, a empresa Superluc Informática Ltda, em 2º lugar, a empresa Alexandre Joel Baldo. tendo em
vista a classificação acima a Comissão Permanente de Licitação, declara vencedora a empresa
Superluic Informática Ltda, no valor total de R$ 42.290,00. Concluídos os trabalhos, a Comissão
determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados.
Encerrado o prazo de recurso, o procedimento licitatório será encaminhado à Autoridade Superior para
homologação e posterior adjudicação. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e
lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes, ficando desde já os autos
com vistas franqueadas aos interessados.
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