
 

 

 

ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 018/2017 
PROCESSO N° 071/2017 

 
Às treze horas e trinta minutos do dia trinta do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Tabapuã, sito a Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, nesta 
cidade de Tabapuã-SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 
093/2017, de 02 de janeiro de 2017, sob a Presidência do Sr. José Ricardo Fachin, estando presentes 
os demais membros que compõem a referida Comissão: Sra. Cintia de Andrade Lima e o Sr. Silvio 
Aparecido Oliveira, para a abertura dos envelopes “Proposta” e classificação das empresas 
proponentes, referente ao processo licitatório acima especificado, modalidade Convite, que tem por 
objeto a contratação de empresa para o fornecimento de materiais periféricos e equipamentos de 
informática, destinados aos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Tabapuã, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, com o objetivo de 
viabilizar tecnicamente os processos licitatórios, com acompanhamento direto dos processos e 
sessões, análise e elaboração de editais, dentro das prerrogativas próprias do exercício da 
administração pública. Dando início aos trabalhos, a Senhora Secretária constatou o recebimento das 
propostas referente às empresas abaixo especificadas: 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  ENDEREÇO CNPJ 

FELICIO LUCIANO E SILVA - ME Rua Eugenio Ulian nº 1167, Centro 
CEP: 15.880-000 – Tabapuã - SP 

07.813.484/0001-37 

JÚLIO CÉSAR BRINO - EPP Rua Pará, nº 1121, Centro  
CEP 15.800-049 – Catanduva – SP 

06.150.383/0001-60 

PROTEC INFORMÁTICA DE OLIMPIA – 
EIRELI - EPP 
 

Av. Dep. Wlademar Lopes Ferraz nº 831, Patrimônio 
São João Batista I  
CEP 15.400-000 – Olímpia – SP 

61.130.340/0001-21 

 
Prosseguindo-se os trabalhos e após a identificação das empresas proponentes, passou-se a análise 
das propostas apresentadas, por todos os membros da Comissão de Licitação que constataram que 
as empresas licitantes atenderam os requisitos exigidos para a proposta; Ato contínuo foi procedido 
à classificação das propostas conforme mapa de preços em anexo. Depois de verificadas e 
devidamente analisadas as propostas apresentas, esta Comissão de Licitações houve por bem 
CLASSIFICAR, em 1º lugar os respectivos itens  das propostas apresentadas pelas empresas: FELICIO 
LUCIANO E SILVA ME, CNPJ: 07.813.484/0001-37 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: nº 673.060.268.112, 
vencedora dos itens: 8, 11, 13, 19, 20, 22, 24, pelo valor total de R$ 28.507,80 (Vinte e Oito Mil, 
Quinhentos e Sete Reais e Oitenta Centavos); JULIO CESAR BRINO EPP, CNPJ: 06.150.383/0001-60 e 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.151.025.110, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 23, 25, 
26, pelo valor total de R$ 21.015,60(Vinte e Um Mil e Quinze Reais e Sessenta Centavos) e  PROTEC 
INFORMÁTICA DE OLÍMPIA LTDA EPP, CNPJ: 61.130.340/0001-21 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
487.016.176.119, vencedora dos itens: 5, 10, 14, 17, 21, pelo valor total de R$ 24.396,40(Vinte e 
Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos), considerando o CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO constante da clausula 7.2.2 do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, e ainda estar abaixo do 
valor médio apurado no processo, assegurada as licitantes microempresas e EPP o exercício do 
direito de preferência. A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram colocados à 
disposição dos presentes para análise e rubrica. Foi aberta a palavra novamente e não houve 



 

 

 

manifestação. Nada mais havendo o Presidente da Comissão encerrou a presente sessão, lavrando-
se a presente ATA, que lida achada conforme, vai assinada por todos os presentes, para posterior 
remessa juntamente com os demais documentos pertinentes a esta Licitação à autoridade superior 
para a devida Homologação e Adjudicação.  
 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN 
Presidente da Comissão 

 

CINTIA DE ANDRADE LIMA  SILVIO APARECIDO OLIVEIRA  
                      Secretária   Membro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


