ATA DA REUNIÃO DOS TRABALHOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO
‘DOCUMENTAÇÃO’ E “PROPOSTA' DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/12, QUE CUIDA DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO PÚBLICA.
Abertura: 09/02/2012
Horas: 14h
Local: Auditório "Vereador Vitório Cassiano"
Membros presentes da Comissão de Licitação: João Rodrigo Moreira e Rômula Maria Soares
Servidores presentes: Cristiane de Oliveira Santos
Consultor: Charles Francis Quinlan
Empresas participantes e respectivos representantes credenciados: Embras – Empresa Brasileira de
Tecnologia Limitada – representada por Paulo Ribeiro de Toledo Filho.
Abertura dos envelopes: Preliminarmente, os componentes da Comissão, bem como os demais presentes,
rubricaram os envelopes entregues, seja o dizendo conter ‘documentação’ seja o ‘proposta’, constatando e
comprovando que os mesmos ainda se encontravam totalmente indevassáveis. Ato contínuo, a Comissão
procedeu com a abertura do envelope dizendo conter ‘documentação’, sendo que, novamente, todos os
presentes rubricaram a totalidade do conteúdo do envelope. Na sequência dos trabalhos se constatou que a
única licitante atendeu aos pré-requisitos consignados no instrumento convocatório.
Habilitação: Em prosseguimento ao certame licitatório, a Comissão houve por bem habilitar a única
empresa que compareceu ao certame, e, considerando-se que a mesma estava devidamente credenciada,
tendo a mesma declinado da interposição de recursos quanto a esta fase do certame, como o comprova a
assinatura do representante da empresa, sob identificação, ao término desta ata. Na sequência, a Comissão
propôs a abertura do envelope dizendo conter ‘propostas’, no que foi alvo da manifestação unânime dos
presentes, neste sentido. Assim procedendo, o conteúdo do envelope foi rubricado por todos os presentes,
constatando o valor total anual no importe de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais). Em
face à complexidade técnica da proposta, entendeu a Comissão adequada a suspensão dos trabalhos para
posterior análise e decisão.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar determinou a lavratura da presente ata, a qual, após lida em voz alta, será
assinada por todos os presentes, encerrando, assim, definitiva e efetivamente, os trabalhos acima
nominados.
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