COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da abertura da licitação modalidade CARTA CONVITE nº 076/2018 feita aos trinta dias do
mês de Novembro de 2018, às nove horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Local:
Sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e os membros designada pela Portaria nº 001/2018, de 03 de Janeiro de 2018 (dois mil
e dezoito). Faz-se a abertura da Licitação modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, a
qual destina-se a Prestação de serviço mediante locação de solução de controle de atendimento e
monitoramento do fluxo dos atendimentos aos cidadãos, incluindo: software, equipamentos de
hardware, assistência técnica e integração com os sistemas existentes para o Programa Integrado
de Atendimento ao Cidadão - TUDO AQUI, desta Prefeitura, objetivando a locação
descriminada no Anexo I do presente certame, tudo de acordo com a Lei 8.666/93. A Senhora
Presidente determinou a abertura dos Envelopes n° 01, contendo a documentação dos licitantes:
a) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, Rua Rio Espera nº 368 - Bairro Carlos
Prates, na cidade de Belo Horizonte-MG, inscrita no CNPJ: 23.921.349/0001-61, b)
SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA, Rua Dr. Mario Vicente
nº 1147-B - Bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ: 08.709.278/0001-44 e
c) SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, Rua Alencar Araripe nº
1440 - Bairro Sacoma, na cidade de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ: 68.432.764/0001-90, após
examinados os documentos pela comissão e Licitantes presentes que vistadas e não havendo
irregularidade, as mesmas foram consideradas habilitadas. Em seguida dando continuidade, aos
trabalhos, a Srª. Presidente determinou a abertura dos Envelopes n° 02, contendo as propostas
dos licitantes: a) VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, com a seguinte proposta: no
valor total de R$ - 53.724,00 (cinquenta e três mil setecentos e vinte e quatro reais); b)
SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA, com a seguinte proposta:
no valor total de R$ - 64.850,40 (sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta
centavos) e c) SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, com a
seguinte proposta: no valor total de R$ - 62.298,00 (sessenta e dois mil duzentos e noventa e oito
reais). A Comissão declara vencedora do certame a proposta feita pela empresa licitante:
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, mormente porque foi a que conteve o menor
preço, e sugere a Gestora do Poder Executivo a homologação da empresa vencedora. Não
havendo nada mais a se tratar, a Senhora Presidente declarou encerrado o trabalho, e mandou que
lavrasse a Presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e demais
membros.
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