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A COMISSÃO:

Aos 03 dias do mês de agosto de 2015, às 10:00 horas reuniram-se na sala das Comissões, os

membros da ComissãD Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº OS/2015,

composta pelos servidcres:João Roberto Nascimento Andrade (Presidente), Peritom Francisco

Silva Filho (Membro) e Adélía Andrade de Oliveira (Membro)para abertura da sessão pública

cujo objeto é: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do vídeo

monitoramento, do prédio da Cámara Municipal de Valença. Foram convidadas as empresas:

FCTRANSPORTESE MONITORAMENTOS, CNPJ: 11.546.509/0001-50; TGSSilVEIRA - ME CNPJ:

18.577.573/0001-48; S~GURANÇA ELETRÔNICA E PATRIMONIAL, CNPJ: 10.755.578/0001-01.

Compareceu apenas a empresa: TGS SilVEIRA - ME CNPJ: 18.577.573/0001-48 representada

por Gilbert Sarmento Santos, RG 725661160. Visto que trata-se da ocorrência do segundo

Certame, esta Comissão achou por bem dar continuidade ao feito. O Presidente da CPl abriu a

presente sessão, apresentou os demais membros desta Comissão e prosseguiu com a

apresentação dos respectivos documentos de identificação. Efetivou-se o credenciamento, em

conformidade com as disposições do ato convocatório. Ato continuo, a CPl recebeu os

envelopes do licitante, abrindo o envelope 1 - Habilitação. Verificou sua conformidade com as

exigências editalícias. Em seguida foi aberto o envelope 2 - Proposta de Preço. A empresa

TGSSilVEIRA - ME CNPJ: 18.577.573/0001-48 apresentou o preço global de R$ 3.950,00 (Três

mil novecentos e cinquenta reais) . Após a análise da proposta, foi declarada vencedora do

certame a empresa TG5 SilVEIRA - ME CNPJ: 18.577.573/0001-48. Nada mais havendo a

tratar, o Presidente da CPl declarou encerrada a presente sessão e foi lavrada a presente ata,

que segue assinada pelos membros da CPl e demais presentes e encaminhada ao Setor

Juridico para emissão de parecer.
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