CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 01.676.018/0001-70

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CARTA
CONVITE N°. 05/2018, PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO.
'

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, na sede da Câmara
Municipal de Pinhalzinho, na sala dos vereadores, sito à Rua Cruzeiro do Sul, n°.
225, reuniram-se às catorze horas os membros da comissão de Julgamento de
Licitações, nomeados pelo Ato da Mesa n°. 01/2018, para proceder à abertura dos
envelopes das "documentações e proposta", referente ao Convite n°. 05/2018, cujo
objeto se refere à Contratação de empresa especializada na administração e
gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos,
ma~néticos ou outros oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros
alrmentícios em estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado,
armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou
frios, padaria e similares), para os empregados públicos da Câmara Municipal de
Pinhalzinho, a razão de um documento por servidor, com valor unitário mensal de
R$ 200,00, pelo período de 12 meses. Conforme consta, foram convidados 07(sete)
empresas para participarem da presente licitação. Até o horário designado para o
recebimento das propostas, apenas 01 (uma) mani~estou interesse em participar da
licitação, porém considerando a orientação do Procurador Jurídico da Câmara, esta
Comissão decidiu enviar o presente processo a ·autoridade superior, para
deliberação por entender pela necessidade ·de repetição da licitação conforme
artigo 22 § 7° da Lei Federal de N° 8.666/93. O envelope contendo a proposta da
empresa participante permanecerá lacrado até a decisão da autoridade superior,
sendo que em caso de revogação da licitação, o mesmo permanecerá guardado
junto aos autos do presente processo. Nada m is havendo para ser tratado foi
encerrada a presente licitação, lavrando-se a pr ·sente At que vai devidamente
assinada pela Comissão de licitação.
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