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ATA

Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9:00 horas, na Sala de Licitação da
CAMARAMUNCIPAL DE CURIONOPOLIS, nesta Cidade de Curionópolis, reuniu-se a
comissão de licitação, para abertura da licitação tipo Carta Convite, nº 003/2017
Contratação de fornecimento de mobiliario A Comissão Especial de Licitação, designada
pela Portaria nº 001/2015 do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Curionópolis, para
os fins de licitar.
Assim dando inicio ao ato convocatório e deliberações, foi dado abertura do certame
licitatório, com a presença do contador Senhor Gerziel Nascimento da Silva o Assessor
Juridico Senhor Bettenson Clayde Meneses Cabral, tendo como Secretaria a Srta Ana Lucia
Honorato de Sousa, sendo as empresas convidadas compareceram com os devidos
envelopes: sendo que a Empresa BRINK PRESENTES LTDA - ME – CNPJ
04.125.073/0001-60, O que foi confirmado e logo em seguida foi aberto o envelope de nº 01
documentos o qual foi constatado ausencia de toda documentação exigível no edital por
parte da empresa, o que a tornou alijada do processo, sendo desclassificada, uma vez que
tambem as propostas vieram escritas de proprio punho. Dando sequencia providenciou o
recebimento do envelope da segunda Empresa: R. A. MARTINS LTDA - ME CNPJ Nº
04.129.071/0002-90, assim foi feito a abertura do envelope envelope de nº 01 documentos
o qual foi constatado ausencia de toda documentação exigível no edital por parte da
empresa, o que a tornou alijada do processo, sendo desclassificada, de igual modo
procedendo deu sequencia com a bertura do envelope de habilitação da terceira Empresa:
S. PAZINATTO EIRELI – EPP, CNPJ 19.669.145/0001-08, IE 15.438.408-9, o que for
confirmada a habilitação, visto proceder com a documentação exigida em edital, dando
sequencia abriu se o segundo envelope que apresentou uma proposta equivalente e em
acordo ao mercado no valor total de R$ 30.206,61 (trinta mil duzentos e seis Reais e
sessenta e um centavos), E não tendo nada mais a registrar, eu Jeane Costa Cunha, dou
como vencedora a licitação pela Empresa S. PAZINATTO EIRELI – EPP, CNPJ
19.669.145/0001-08, IE 15.438.408-9, e lavro a presente ata, depois de lida e aprovada por
mim e por todos os presentes.
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