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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Fidélis – RJ, do 
dia cindo do mês de setembro de 2019, às dez horas, na sede da Câmara Municipal de São Fidélis, 
reuniram-se os membros da respectiva comissão, que vão “in fine” assinados, para apurarem a 
melhor proposta, cotação por menor preço, referente à abertura da Tomada de Preços 003/2019, 
que  se trata da: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, BUSCANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL. Em cumprimento da legislação vigente, a comissão realizou com a publicação do edital 
com a antecedência exigida, a publicação do aviso do edital foi realizada em jornal de grande 
circulação. Havendo interesse apena da empresa, NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 09.186.657/0001-60, que protocolou os envelopes de credenciamento, 
documentos de habilitação e proposta de preço no dia 04/09/2019, sob o nº 0450/2019. Os 
envelopes recebidos estavam devidamente lacrados e assinados pelo representante da empresa. 
Cosntatando que não houve comparecimento de outra empresa, esta comissão procedeu com a 
análise do envelope de documentos de habilitação “Envelope A”, da empresa NOBREZAS DA TERRA 
DISTRIBUIDORA EIRELI, sendo verificado que a documentação apresentada atende todas as 
exigências do edital, estando habilitada para a próxima fase do certame. Prosseguiu-se então com a 
abertura do envelope de proposta de preço, sendo ofertado pela empresa a proposta no valor de R$ 
32.922,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais), considerando que a proposta atende às 
especificações do edital, a empresa NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA EIRELI sagrou-se vencedora 
do certame. Considerando que o representante da empresa não estava presente, o mesmo será 
informado do julgamento.  Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a reunião às 
11h 30min. Por derradeiro, justos e acordados a presidente deu por encerrado os trabalhos 
solicitando a lavratura da presente ata, assinada por todos presentes. 
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