ATA DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, REFERENTE AO
PROCESSO N° 2014/07/389.

1º FASE: HABILITAÇÃO – abertura dos envelopes “documentação”
2º FASE: CLASSIFICAÇÃO – abertura dos envelopes “propostas”

MODALIDADE: Convite

TIPO: Menor preço.

Às dez horas do dia nove de outubro do ano de dois mil e catorze
reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu –
PREVINI, a Comissão Permanente de Licitação do PREVINI, composta pelos seguintes
servidores designados, na forma da Portaria n° 388/2013: Sr. Maurício Abranches Alves
- Presidente, Sr. Eduardo de Oliveira – Secretário, Sra. Monique Ribeiro Sanches –
Membro, para procederem a implantação da licitação referente ao processo nº.
2014/07/389, na modalidade convite, para contratação de serviços de locação e
manutenção de impressoras descritos no projeto básico de fls. 03/13 deste processo.
Publicado Aviso de Licitação nos atos oficiais do município no dia 30 de setembro do
presente ano, além de realizados convites pela via eletrônica para as empresas ABIATAR
INFO & HOUSE, e-mail eribru2@gmail.com, DFZ, ALL TECH PRINT e SPE DATA, com
envio do Projeto Básico, Edital e Minuta de Contrato. Apresentaram envelopes as
empresas: 1) ALL TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – EIRELI –
CNPJ 11264990/0001-91; 2) SPE DATA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ
32221236/0001-44. A primeira empresa se fez representar por meio do Sr. Leandro
Aubock Guimarães, CPF 078722387-56, responsável da EIRELI, sendo representado a
segunda empresa, na forma da Carta de Credenciamento apresentada, o Sr. Anderson
Marquetti de Carvalho, CPF 047060277-56. Desta forma, o Presidente da Comissão de
Licitação iniciou os trabalhos com a leitura da Licitação Nº 07/2014 na modalidade
Convite, ressaltando que a referida licitação será julgada em conformidade com a Lei nº
8666/93, suas alterações e demais legislações em vigor. Dando prosseguimento a
licitação o Presidente iniciou a primeira fase do processo – abertura dos envelopes

com a descrição externa “documentação”. Antes da abertura do envelope o Presidente
os fez circular para vista e rubrica de todos os presentes. Em seguida procedeu a
abertura dos mesmos, passando a documentação ao Secretário e ao Membro para que
Av. Governador Amaral Peixoto 271 / 6º andar – Centro – Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26.210-060
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fosse verificado o cumprimento do determinado no Edital. Após exame da
documentação (1ª fase - habilitação) dos participantes a Comissão de Licitação
concluiu que a empresa SPE DATA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 32221236/0001-44 foi
considerada INABILITADA por não ter atendido a documentação mínima exigida no
edital, sendo apresentado CRF-FGTS com sua validade expirada, na forma da lista de
checagem em anexo a presente, sendo habilitada apenas a ALL TECH COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – EIRELI – CNPJ 11264990/0001-91. Questionado aos
presentes se teriam interesse na interposição de recurso a resposta foi negativa, sendo
devolvido ao inabilitado seu envelope com a proposta devidamente lacrada. Sendo assim
o Presidente iniciou a segunda fase do processo, referente a abertura do envelope
com a descrição externa “proposta”. Antes da abertura do envelope da proposta o
Presidente os fez circular para vista e rubrica de todos os presentes. Em seguida
procedeu a abertura do envelope, passando a documentação ao secretário e ao membro
para que fosse verificado o cumprimento do determinado no Edital. Após exame
minucioso da proposta apresentada foi verificado que a empresa ALL TECH
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – EIRELI – CNPJ 11264990/000191 foi classificada com a proposta de valor total de R$ 9.048,00 (nove mil e quarenta e
oito reais). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião e eu,
Eduardo de Oliveira, secretário, lavrei a presente Ata que, após sua leitura, foi aprovada
e assinada por todos os presentes. //////////////

Maurício Abranches Alves
Presidente CPL – PREVINI

Eduardo de Oliveira
Secretário CPL - PREVINI

Monique Ribeiro Sanches
Membro CPL – PREVINI

Leandro Aubock Guimarães
Representante ALL TECH

Anderson Marquetti de Carvalho
Representante SPE DATA INFORMÁTICA
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