ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Ref. Processo n.º 01/2018/CMES – Convite n.º 01/2018
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às quatorze
horas e onze minutos na Sala de Reuniões da Câmara Municipal da Estância de
Socorro, sito à Rua Antonio Leopoldino, 197, Centro, Socorro/SP, presentes os
membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2018,
nomeados pelo Ato da Presidência n.º 05/2018, que esta subscrevem. Iniciou-se a
presente reunião destinada à abertura do Envelope n.° 02 – PROPOSTA.
Presente a licitante 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA., CNPJ n.°
05.081.873/0001-90, com sede à Praça João Francisco Menezes, 154, bairro
Jardim Brasil, Porto Feliz/SP, devidamente representada por SABINE GOBBI
ANASTÁCIO, portadora da cédula de identidade – RG n.° 40.665.490-6, CPF/MF
n.° 225.329.888-35. Realizada a abertura dos envelopes n.° 02 de cada licitante,
verificou-se o seguinte: proposta da empresa 4R SISTEMAS & ASSESSORIA
LTDA.: 13 (treze) parcelas de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)
mensais, sendo que uma delas corresponde à implantação, migração de
dados e treinamento, perfazendo assim R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e
quatrocentos reais); proposta da empresa EMBRAS – Empresa Brasileira de
Sistemas Ltda.-EPP: 12 (doze) parcelas mensais de R$ 3.700,00 (três mil e
setecentos reais), perfazendo assim R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais). Assim, a proposta vencedora, em razão do MENOR
PREÇO é a apresentada por EMBRAS – Empresa Brasileira de Sistemas
Ltda.-EPP pelo valor total de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais), motivo pelo qual a Comissão subscrita recomenda ser a
mesma declarada vencedor do certame através de decisão a ser homologada
pela autoridade competente, após o decurso do prazo de 02 (dois) dias úteis para
eventuais recursos. Para constar, eu, Otávio Cardoso de Oliveira Neto, Assistente
Técnico

Legislativo,

nomeado

Presidente

da

Comissão

Permanente

de

Licitação/2018, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pela representante da
empresa 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA., e por mim.

Otávio Cardoso de Oliveira Neto

Jorge Assis Mariano

Daniela Comito Mendes
Sabine Gobbi Anastácio
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

