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Aos  vinte   e  oito  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e  onze,  reuniram-se  às  dez  horas,  no 
Plenarinho do Poder Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação,  Senhora 
Margareth Harter da Paz, Presidenta, Senhor Fábio Fischer, membro e  Senhor Liszt Rodrigues 
Prestes, Secretário,juntamente com o Assessor Jurídico Adjunto Senhor Felipe Matiello,  afim 
de receberem as propostas e a documentação relativas ao processo de licitação para a aquisição 
de  luminárias,  baterias  e  lâmpadas  para  uso  da  TV  Câmara  e  do  Plenário.  A  Presidente 
comunicou  o  recebimento,  somente  dos  envelopes  de  nº  01  e  02  da  Empresa  Delta  Vídeo 
Tecnologia  Digital  Ltda.,  protocolados  sob nºs  1780 e  1781/2011.  A Empresa  Delta  Vídeo 
Ltda., convidada conforme ofício administrativo nº 0061/11, apresentou credenciamento do Sr. 
Nelson Santo Teixeira Flores, portador da cédula de identidade nº 4044457671. Após abertura e 
análise dos documentos para habilitação, que foram entregues no envelope nº 01 cópias simples 
dos documentos exigidos no Edital, e apresentados os originais, sendo verificados que conferem 
com os mesmos. A Comissão declarou como habilitada a Empresa Delta Vídeo Ltda.  para o 
certame e sendo  aberto mão do prazo de recurso pelo representante da mesma,  passou-se a 
abertura do envelope nº 02 da proposta de preço sendo constato uma inconsistência no valor 
global  da  proposta  com  referência  a  soma  dos  valores  dos  itens,  sendo  desta  forma 
desclassificada,  conforme  o   inciso  I  do  art.  48  da  Lei  8.666/93  e  item 4.1  do  Edital.  A 
Comissão diante do exposto, sugere a administração a abertura de prazo para apresentação de 
nova proposta de preço conforme § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93.   Nada mais havendo a tratar, 
foi  registrada  e  aprovada  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelos  membros  da  Comissão. 
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