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COMISSAO DE LICITACÃO

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete,
(21/02/2017), às 14:15 horas, na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Cel.

João Manoel, ne. 90, reuniu-se a Comissão de Licitação da Câmara
Municipal de Monte Azul Paulista, nomeada através da Portaria ns.
OO3/2O17, conforme determina o Edital da Carta Convite ns.
OOI/2O17, que tem por finalidade a avaliação e iulgamento da melhor
proposta, preço e condições para contração de serviços continuados
de informática, com aquisição de licença de uso por tempo
determinado de programas específicos de Sistemas de Gestão do
Processo Legislativo, Portal para internet (Site), e-Sic, Transmissão
das Sessões, e-mails e compilação de Leis, iá incluso a instala@o,
manutenção, conversão de dados, customização, hospedagem, suporte
e treinamento de usuários, conforme expresso no anexo I da referida
Carta Convite. Abertos os trabalhos pelo Presidente da Comissão de
Licitação, o mesmo informou que foram convidadas quatro empresas
à participarem dessa Licitação, a saber 1e - Sino Assessoria e

Consultoria Ltda EPP/Piracicaba-SPi 2e - Webline Software Ltda
EPP/MarÍlia-SP; f,a - Asthar Informática Ltda.lRibeirão Preto-SP; 4ê -
Mart Informática Ltda EPP - São Carlos/SP. Além das empresas iá
citadas, se apresentou espontaneamente para participar desta
licitação Thiago Henrique Neto Eireli - ME. Após a abertura das
propostas, verificou-se que a empresa Sino Assessoria e Consultoria
Ltda EPP/Piracicaba-SP apresentou o valor de R$. 32.556,00 (trinta e

dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), a concorrente Webline
Software Ltda EPP/Marília-SP apresentou R$. 43.400,00 (quarenta e
três mil e quatrocentos reais) e Thiago Henrique Neto Eireli - ME
apresentou o erário de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil). As demais
empresas Asthar Informática Ltda.lRibeirão Preto-SP e Mart
Informática Ltda EPP - São Carlos/SP não compareceram e nem
apresentaram proposta para participação. Em seguida após
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verificação da documentação solicitada bem como constatada a sua
legalidade, a Comissão de Licitação, analisou, conferiu e decidiu por
unanimidade, declarar vencedora a proposta da Empresa SINO
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP, que apresentou melhor
proposta/preço. Os preços estão de acordo com os praücados pelo
mercado. Sendo assim a Comissão de Licitação Adiudicou o obieto ao
vencedor. Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão de
Licitação deram por encerrada a reunião e ordenaram a lavratura da
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos
membros desta Comissão.

Monte Azul Paulista ,2L de Fevereiro de 2Ol7 .
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