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A T A  001 – Edital 001/2012

Aos oito dias do mês de março de dois mil e doze, às nove horas, no Plenarinho Cândido Silva – 
Candinho do Poder Legislativo, se reuniram 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 001/2012 do processo de licitação para a Aquisição Parcial de Toners. A Comissão 
informa que recebeu o envelope protocolado sob nº 0965/12, contendo os envelopes nº 01 – 
habilitação e envelope nº 02 – proposta de preço da empresa Marcos Hallal dos Anjos; envelope 
nº 01 - habilitação protocolado sob nº 0966/12 e o envelope nº 02 –  proposta de preço 
protocolado sob nº 0967/12 da empresa Ferraz & Guastuci Ltda.; e o envelope nº 01 – 
habilitação protocolado sob nº 0968/12 e envelope nº 02 – proposta de preço protocolado sob nº 
0969/12  da empresa MAV Informática Ltda. Cumprindo os dez minutos de tolerância previsto 
no Edital, passou-se ao credenciamento dos presentes, estando credenciada a senhora Liliane 
Nolasco Ferraz, portadora do Registro Geral nº 1074812924, como representante da empresa 
Ferraz & Guastuci Ltda. Passou-se a abertura dos envelopes de habilitação. Inicia-se a abertura 
pela empresa Marcos Hallal dos Anjos, cujo envelope de habilitação não contém cópia da 
cédula de identidade do representante da empresa, descumprindo o item 4.5.3 do Edital, estando 
desabilitada. Cumpre ressaltar que no envelope continha cópia da cédula de identidade de 
Carina de Azevedo Ferreira Raubach, autenticada em cartório, porém o nome da referida 
senhora não consta no ato constitutivo  da empresa, que está em nome de Marcos Hallal dos 
Anjos. Passou a abertura do envelope de habilitação da empresa Ferraz & Guastuci Ltda., 
estando a mesma habilitada. Passou-se a abertura do envelope de habilitação da empresa MAV 
Informática Ltda., estando a mesma habilitada. Foi dado vista dos documentos aos licitantes 
presentes. Abre-se prazo de recurso. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião 
às dez horas e quinze minutos e eu Sandro Avila Medeiros, Secretário, redigi a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos licitantes presentes e membros da Comissão. .X.X.X.X.
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