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ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E  RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

CONTENDO A  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE 

PREÇOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CARTA CONVITE  Nº 001/2017 –  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000000388/2017. 

 

Aos 27 (vinte esete) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h:30min, na 

sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL, do INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS, localizado à 

Rua 15 de Dezembro, nº 641, Centro, Anápolis, Goiás, reuniram-se os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeados em Portaria 001/2017, alterada pela Portaria 027/2017,  

Ana Lúcia de Lima Sousa, Elder dos Santos Silva, Jefferson Santa Cruz Microni, sob 

Presidencia  da primeira, em sessão pública para credenciamento de representantes e  

recebimento de envelopes  contendo documentos de habilitação e propostas de preços das 

empresas participantes da CARTA CONVITE Nº. 001/2017 - cujo objeto é a AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS E AFINS,  conforme especificações constantes do Termo de Referência 

anexo ao Edital,, conforme solicitações nº 00389/2017 e 00390/2017, constante do processo 

administrativo nº 000000388/2017. Publicou-se o Aviso Resumido de Convite no Diário Oficial 

do Municipio, como no site do ISSA, foram convidadas empresas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, as quais retornaram recibos  e protocolaram os envelopes contendo os documentos de 

habilitação e as propostas de preços: a empresa Filgueira e Filgueira LTDA - ME, registrada sob 

CNPJ: 08.992.911/0001-54 devidamente representada por Edilson Filgueira da Silva, CPF: 

342.403.901-25, a empresa Quanta Comércio e Serviços Eireli – ME, registrada sob CNPJ: 

10.316.141/0001-71 devidamente representada por Rafael de Araújo Batista Alves, CPF: 

732.630.101-82, a empresa Robledo Resende Eireli - ME, registrada sob CNPJ: 

33.344.748/0001-60 devidamente representada por Robledo Resende, CPF: 486.289.301-59, a 

empresa WEB Distribuição - ME, registrada sob CNPJ: 21.086.267/0001-13 devidamente 

representada por Rosimeire Matias dos Santos, CPF: 857.914.151-68. Estavam presentes na 

sessão os representantes das seguintes empresas: Quanta Comércio e Serviços Eireli – ME. 

Todas os envelopes foram recebidos devidamente lacrados, os quais foram rubricados em suas 

emendas pelos presentes na sessão, constatando  inviolabilidade dos mesmos.  Ato continuo, a 

presidente da CPL, procedeu a abertura dos envelopes nº 1, contendo os documentos de 

habilitação dos  licitantes presentes para fins de habilitação, sendo rubricadas todas as páginas e 

submetido a análise e rubrica dos licitantes presentes, que nada alegaram. Ato continuo, os 

membros da comissão de licitação analisaram toda a documentação apresentada concluindo 

assim que TODAS AS EMPRESAS encontram-se habilitadas para a participação do presente 

certame. Foi verificado que todas as empresas apresentaram o Termo de Renuncia, conforme 

anexo VI, abrindo assim mão do prazo recursal quanto a fase de habilitação ou inabilitação das 

empresas nos termos do inciso I, letra “a” c/c §1º, art. 109 da Lei de Licitaçõs, permitindo assim 

o prosseguimento do certame nesta sessão. Logo após, foi feita a abertura do envelope nº 2 

contendo as propostas de preços das empresas habilitadas, que foi devidamente conferida e 

assinada pelos presentes, após análise e verificação nos termos do Convite, foi declarada 

vencedora do certame, por apresentar menor valor global a empresa Web Distribuição –ME, 

CNPJ: 21.086.267/0001-13,  que apresentou proposta no valor de R$ 60.724,20(Sessenta mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), ficando em segundo lugar a proposta da 

empresa Quanta Comercio e Serviços Eireli – ME, CNPJ: 10.316.141/0001-71, no valor de R$ 

73.072,10(Setenta e três mil, setenta e dois reais e dez centavos) , em terceiro lugar a empresa 

Robledo Resende Eireli – ME CNPJ: 33.344.748/0001-60 com o valor de R$. 78.945,50 

(Setenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) sendo 

desclassificada a Empresa Filgueira e Filgueira LTDA ME, CNPJ: 08.992.911/0001-54 que 
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apresentou  a proposta no valor R$. 79.945,50 (Setenta e nove mil, novecentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), valor este superior ao valor médio, conforme item 5.10 do 

Convite. Ressalta-se que o Representante da Empresa Quanta Comercio e Serviços Eireli – ME, 

o Sr. Rafael de Araújo Batista Alves se ausentou da presente sessão logo após assinar as vias da 

proposta de preços dos demais licitantes.    Assim, abre-se o prazo recursal previsto no art. 

109,I,”b”, da Lei 8.666/1993. Nada havendo a tratar, a Comissão Permanente de Licitação 

encerrou a  presente sessãom às 17:15 horas, lavrando-se esta ata que sera assinada pela CPL e 

representantes das empresas presentes na sessão. 
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