
 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
Ata nº 01/2020 

 
Ata de abertura do Convite nº 05/2020, Processo nº 17/2020, 
destinada à contratação de empresa prestadora de serviços de 

informática, para a locação e cessão de sistema de informática na 
área de emissão de notas fiscais eletrônicas e sistema de Cartão de 

Combustível. 
 
As 14:00 horas do dia primeiro de abril de dois mil e vinte, na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na 
cidade de Santa Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora 
Permanente de Licitações, designada através da Portaria do Senhor 

Prefeito Municipal, nº 01/20 composta por Jesus Aparecido Valenzuela, 
presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, secretário e Maria Aparecida 

Pasiã, membro, para abertura dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta” do Convite em epígrafe. Foram convidas as seguintes 
empresas: S. M. Carrasco Software Ltda – ME, F. D. Rocha Consultoria e 

Tecnologia Eireli – ME, J C Facundo Assessoria – ME. A Comissão de 
Licitação constatou que todas as empresas apresentaram os envelopes 

documentação e proposta para a referida licitação. A Comissão de 
Licitação deu início aos trabalhos abrindo em primeiro lugar o envelope 
documentação, após rubrica da Comissão de Licitação passou-se a 

analisar as documentações apresentadas pelas empresas participantes e 
nada foi constatado de irregularidade. Ficando, portanto, todas as 
empresas HABILITADAS para a abertura do envelope proposta. Nada 

mais havendo a acrescentar, eu, Luiz Orival Longuini, lavrei a presente 
Ata que assino _____________ juntamente com os demais. 

 
 
 

__________________________  
Presidente   

 
 
 

___________________________                          ___________________________  
  Secretário                                                                Membro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
Ata nº 02/2020 

 
Relatório de julgamento do Convite nº 05/2020, Processo nº 
17/2020, destinada à contratação de empresa prestadora de 

serviços de informática, para a locação e cessão de sistema de 
informática na área de emissão de notas fiscais eletrônicas e 

sistema de Cartão de Combustível. 
 
As 14:40 horas do dia primeiro de abril de dois mil e vinte, na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste, localizada na 
cidade de Santa Rita D’Oeste, reuniu-se a Comissão Julgadora 
Permanente de Licitações, designada através da Portaria do Senhor 

Prefeito Municipal, nº 01/20 composta por Jesus Aparecido Valenzuela, 
presidiu a sessão, Luiz Orival Longuini, secretário e Maria Aparecida 

Pasiã, membro, para dar prosseguimento ao Julgamento das propostas 
do Convite em epígrafe, com abertura do envelope nº 02, onde todos 
rubricaram as propostas apresentadas. Após relatar os preços no mapa 

Demonstrativo (em anexo) das empresas: S. M. Carrasco Software Ltda 
– ME que ofertou o preço mensal de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais); à empresa F. D. Rocha Consultoria e Tecnologia Eireli – ME que 
ofertou o preço mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); à 
empresa J C Facundo Assessoria – ME que ofertou o preço mensal de 

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). A Comissão de Licitação 
propõe a Adjudicação pelo Critério Menor Preço o item 01 a empresa S. 
M. Carrasco Software Ltda – ME. Nada mais havendo a acrescentar, 

eu, Luiz Orival Longuini, lavrei a presente Ata que assino _____________ 
juntamente com os demais. 

 
 

_______________________________ 

Presidente 
 
 

 
____________________________                       ____________________________ 

              Secretario                                                            Membro 
 
 
 


