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A T A  001 – Edital 016/2011

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e onze, às nove horas e dez minuto, no 
Plenarinho Cândido  Silva  -  Candinho, os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
Senhor  Clóvis  dos  Santos  Marques, Presidente, Senhor Fábio Fischer, Membro e  Senhor 
Sandro Avila Medeiros, Secretário, afim de receberem as propostas e documentação referentes 
ao Edital nº 016/2011 do processo de licitação para a aquisição parcial de cartuchos. A comissão 
passou  a  abertura  do  envelope  da  empresa  Marcos  Hallal  dos  Anjos,  única  participante, 
protocolado sob nº 3777/11, contendo os envelopes nº 01 – documentação e nº 02 – proposta. A 
Comissão  suspende  a  presente  reunião  a  fim  de  realizar  consulta  ao  Departamento  de 
Patrimônio  deste  Poder  Legislativo  para  que  informe  sobre  “convidados  cadastrados”  em 
relação ao objeto licitado, ou seja, quantas e quais empresas estão à disposição desta Casa para 
participarem do processo licitatório, com base no artigo 22, § 6º, da Lei nº 8.666/93. Após tal 
consulta, conforme despacho exarado no verso do memorando nº 048/2011, a Comissão decide 
pelo prosseguimento do certame, passando a abertura do envelope de documentação, constatou-
se que a empresa Marcos Hallal dos Anjos apresentou toda a documentação exigida no Edital,  
estando habilitada. Passando em seguida abertura do envelope de proposta de preço, verificando 
o objeto ofertado este confere com a descrição do Edital, e o valor proposto está conforme com 
a pesquisa de mercado realizada no processo. A Comissão declara vencedora a empresa Marcos 
Hallal dos Anjos, com a proposta no valor total de R$ 1.398,00 (um mil, trezentos e noventa e 
oito reais). Encaminha o presente processo para o Senhor Presidente do Poder Legislativo para 
que dê ciência da decisão a empresa licitante e, observados os prazos legais, S.M.J., posterior 
homologação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às quatorze horas, e 
eu Sandro Avila Medeiros, Membro, redigi a presente ata que após lida e aprovada vai assinada 
pelos membros da Comissão. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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