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Aos onze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às nove horas, no Plenarinho Cândido 
Silva – Candinho, do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, Senhora Renata Pereira Cardoso, Presidente, Senhor Edson José Miranda Conceição, 
Membro e Sandro Avila Medeiros, Secretário, a fim de receberem as propostas referente ao 
Edital de licitação  nº 002/2014, Carta Convite, do processo nº 049/2014,  para a aquisição de 
cartuchos de toners. Respeitados os dez minutos de tolerância, a Comissão recebeu o envelope 
lacrado protocolado sob nº 5027/2014, da empresa Marcos Hallal dos Anjos, que indica conter 
dois envelopes; os envelopes nº 01 – Documentação, protocolado sob nº 5062/2014 e envelope 
nº  02  –  Proposta  de  Preços,  protocolado  sob  nº  5063/2014,  da  empresa  C.I.  Soluções  de 
Impressoras Ltda.; envelopes nº 01 – Documentação, protocolado sob nº 5064/2014 e envelope 
nº 02 – Proposta de Preços, protocolado sob nº 5065/2014, da empresa Gerson Luis Silva & Cia. 
Ltda.  -  Cartuchos  Star;  envelopes  nº  01 –  Documentação,  protocolado sob nº  5067/2014 e 
envelope nº 02 – Proposta de Preços, protocolado sob nº  5066/2014, da empresa  AT Nedel e 
Cia. Ltda.; envelopes nº 01 – Documentação, protocolado sob nº 5072/2014 e envelope nº 02 – 
Proposta  de  Preços,  protocolado  sob  nº  5073/2014,  da  empresa  Canaã  Distribuidora  Ltda.; 
envelopes nº 01 – Documentação, protocolado sob nº 5074/2014 e envelope nº 02 – Proposta de 
Preços, protocolado sob nº  5075/2014, da empresa  Enil Informática Ltda.;  envelopes nº 01 – 
Documentação,  protocolado  sob  nº  5076/2014  e  envelope  nº  02  –  Proposta  de  Preços, 
protocolado  sob nº  5077/2014,  da empresa  Mav Informática;  No momento  da abertura  dos 
trabalhos  credenciou-se como representante  da empresa  AT Nedel  Ltda.,  o  senhor Augusto 
Torres Nedel; a senhora Carmem Maciel Barcellos, como representante da empresa Gerson Luis 
Silva Lopes e Cia. Ltda.; o senhor Iuri Andre Rosa Lopes, como representante da empresa Enil 
Informática Ltda.. Passou-se à abertura do envelope da empresa Marcos Hallal dos Anjos que 
contém em seu interior uma declaração informando que cumpre plenamente o presente edital, 
procuração  credenciando a senhora Carina  de Azevedo Ferreira  Raubach para representar  a 
empresa  e  dois  envelopesº  01 – Documentação  e  nº  02  –  Proposta  de  Preços.  Passou-se a 
abertura do envelope nº 01 – Documentação da empresa Marcos Hallal dos Anjos, que apresenta 
declaração  de  microempresa  e  esta  habilitada.  Passou-se  a  abertura  do  envelope  nº  01  – 
Documentação da empresa C.I. Soluções de Impressoras Ltda., que está habilitada. Passou-se a 
abertura do envelope nº 01 – Documentação da empresa Gerson Luis Silva Lopes e Cia. Ltda., 
que  apresenta cópia da Carteira Nacional de Habilitação do senhor Gerson Luis Silva Lopes, 
sem  autenticação,  e  a  representante  não  possui  original  para  autenticação  pela  Comissão, 
estando inabilitada.  Passou-se a abertura do envelope nº 01 – Documentação da empresa  AT 
Nedel  e  Cia.  Ltda.,  que  não  apresenta  certidão  negativa  de  tributos  estaduais,  sendo  que 
apresenta uma certidão negativa em nome do sócio Augusto Torres Nedel e não da empresa; 
apresenta original do contrato constitutivo da empresa que contém carimbo não existente na 
cópia apresentada dentro do envelope, estando inabilitada. Passou-se a abertura do envelope nº 
01 – Documentação da empresa Canaã Distribuidora Ltda., que apresenta cópia de alteração do 
contrato  social  não  autenticado,  apresenta  cópia  de  documento  de  identidade  de  sócio  não 
autenticada, apresenta cópia da certidão negativa de débitos perante o INSS ilegível, estando 
inabilitada.  Passou-se  a  abertura  do  envelope  nº  01  –  Documentação  da  empresa  Enil 
Informática  Ltda.,  que  apresenta  original  do  contrato  constitutivo  da  empresa  que  contém 
assinaturas não existentes na cópia apresentada dentro do envelope, apresenta declaração de 
micro empresa, estando inabilitada. Passou-se a abertura do envelope nº 01 – Documentação da 
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empresa  MAV Informática,  que apresenta  declaração  de  microempresa, estando  habilitada. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às onze horas e trinta minutos e eu, 
Sandro  Avila  Medeiros, Secretário,  redigi  a  presente  ata  que  será  assinada  por  todos  os 
membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos licitantes presentes. X.X.X.X.X.X.X.X
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