
PODER LEGISLATIVO

L^âmara re/itnlclat ae r/oi/a \Jaeóóa -

ATA DE HABILITAÇÃO - LICITAÇÃO CONVITE N. 02/2017

PROCESSO 200/2017

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2017, às 14:00 (quatorze horas)

no recinto da Câmara Municipal de Nova Odessa, na presença dos membros da

Comissão de Licitação: Evandro Coev, Eliseu de Souza Ferreira e Marinilze Aparecida

Adorno, que esta subscrevem para o ato de habilitação relativo ao Convite n. 02/2017,

objetivando a contratação de serviços continuados de informática, com aquisição de

licença de uso por tempo determinado de sistema de gestão do legislativo, consistindo

nos serviços de instalação, treinamento dos usuários, de customização, suporte,

hospedagem dos dados e atualizações, pelo período de 12 (doze) meses. O senhor

Presidente informou que a empresa Mart Informática Ltda. protocolou

tempestivamente o ofício n. 22-2017, solicitando a substituição do envelope n. l -

"DOCUMENTAÇÃO", protocolado dia 21 de novembro de 2017, sob n. 2405, pelo

envelope n. l - "DOCUMENTAÇÃO" protocolado dia 23 de novembro de 2017, sob n.

2429, desta forma, a Secretaria enviará, após o prazo de recurso da fase

"HABILITAÇÃO", o envelope substituído devidamente lacrado à empresa licitante. Após

o presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem a

sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. O senhor Presidente,

em prosseguimento, passou à abertura dos envelopes "Documentação", colocando à

disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame. Aberta a palavra

não houve manifestação dos presentes. O senhor Presidente solicitou que o

representante legal do licitante aguardasse na antessala para que a Comissão

deliberasse quanto a fase de habilitação. Da análise dos documentos resultou que

estavam de acordo com as exigências do edital, portanto, deliberou por habilitar os

seguintes licitantes: Webline Software Ltda - EPP., Mart Informática Ltda. e Sino

Consultoria e Informática Ltda. EPP. Considerando a ausência dos representantes das

Webline Software Ltda - EPP., Mart Informática Ltda, esta comissão deliberou pelo

encerramento dos trabalhos, abrindo prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de

eventuais recursos, a contar desta data. Não havendo a interposição de recurso (s)

dentro do prazo concedido, fica designada para o dia 29 (vinte e nove) de novembro de

2017, às 14hOOmin, na sala de reunião desta Câmara Municipal, a sessão de abertura

do "Envelope nQ. 02 - Proposta. Não houve nenhuma solicitação para manifestação e

registro em ata. Em nada mais havendo, o senhor Presidente encerrou a sessão,
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lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros

da Comissão e pelos representantes legais das empresas.

Presidente/da Comissão

Eliseu de\0uza Ferreira
lembro

Marinilze Aparecida Adorno
Membro

Representante(s) da(s) empresa(s) licitante(s):

l - Webline Software Ltda - EPP.

2 - Mart Informática Ltda..

3- Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP.
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