
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 03/2019. 

 
 

Às dez horas do dia vinte e seis do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 
em sala especialmente indicada para tal finalidade, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Novais, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada 
pela Portaria nº 01/2019, de 02 de janeiro de 2019, sob a Presidência do Srª. 
Rosalda Odete da Silva Sousa, estando presentes os demais membros que 
compõem a referida Comissão: Sr.ª Liziani Aparecida Pivetta e o Sr. Rubens 
Zupirolli, para o ato de abertura dos envelopes, julgamento das propostas e 
encerramento da licitação Convite nº 03/2019 – Processo nº 38/2019, que tem por 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 
máquinas copiadoras/impressoras, devidamente instaladas, com fornecimento de 
todas as peças, partes, componentes corretivos e insumos/materiais de consumo 
incluindo cilindro, tonner, revelador e serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, exceto papel, enfim toda a assistência técnica necessária ao perfeito 
cumprimento deste objeto, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Novais, pelo período de 12 (doze) meses. Declarada aberta à reunião, o 
Presidente da Comissão, Sr. Rosalda Odete da Silva Sousa solicitou aos 
presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. 
Aberta a palavra não houve manifestação, passou então à abertura dos envelopes 
proposta entregues no prazo legal, cujo conteúdo foi examinado pelos membros da 
Comissão. Considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante da clausula 
7.2.2.1 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL foram as propostas CLASSIFICADAS 
conforme demonstrado no Mapa anexo, na seguinte conformidade:  
 
 
1ª Classificada – JULIO CESAR BRINO - EPP, CNPJ: 06.150.383/0001-60, 
estabelecida à Rua Pará nº 1.121, Centro, CEP 15.800-040, na cidade de 
Catanduva - SP, com proposta no valor global de R$ 46.800,00 (quarenta e seis 
mil e oitocentos reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 
Instrumento Convocatório. 
 
 
2ª Classificada – JONAS CENTURION BASSI & LTDA - ME, CNPJ. 
07.980.244/0001-27, com sede a Rua Olinda nº 317, Centro, CEP: 15.880-310, na 
cidade de Catanduva – SP, com proposta no valor global de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 
Instrumento Convocatório. 
 
 
3ª Classificada – ANDRÉ ARROYO 31782623850, CNPJ. 12.034.497/0001-48, 
com sede a Rua Ibirá nº 330, Vila Motta, CEP: 15.804-075, na cidade de 
Catanduva – SP, com proposta no valor global de R$ 50.400,00 (cinqüenta mil e 
quatrocentos reais); Foram atendidas as demais exigências constantes do 
Instrumento Convocatório. 
 
 



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 a 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. Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Novais, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 
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