
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 
 

 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e treze, às 14 horas, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, composta pelos membros: Jurandir Matos do Nascimento – 

Presidente; Carla Caniçali Suce – Secretária; e Tânia Maria Laporti Pinto – Membro, 

para abertura e julgamento da Tomada de Preços, tipo Técnica e Preço Global nº 

001/2013, visando à contratação de empresa para a concessão de licença de uso de 

softwares de gestão pública: sistema integrado de contabilidade pública; sistema 

integrado de almoxarifado; sistema integrado de patrimônio; sistema integrado de 

recursos humanos; e, portal da transparência, bem como a implantação, migração de 

dados, treinamento, capacitação, suporte técnico e manutenção corretiva, adaptativa, 

e evolutiva dos sistemas a serem implantados na Câmara Municipal, pelo prazo de 12 

(doze) meses, conforme solicitação da Oficial Administrativo, através do processo 

administrativo nº 012/2013. O presente Edital teve publicação no Diário Oficial do 

Estado do Espírito Santo, edição do dia 10 de maio de 2013, e no site da Câmara: 

www.joaoneiva.es.leg.br. Dando início à reunião, a empresa que se fez presente foi 

E&L Produções de Software, através do seu representante legal, o qual foi 

devidamente credenciado. Dando início ao certame, foi aberto o envelope de 

habilitação, onde foi constatado que a empresa presente foi habilitada. Neste 

momento suspende-se o certame, ficando marcado para o dia dezessete de junho de 

dois mil e treze, às quatorze horas para abertura dos Envelopes 2 (Proposta Técnica) e 

Envelope 3 (Proposta de Preço). Desde já a licitante fica convocada para abertura dos 

envelopes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião mandando 

lavrar a presente ata, que segue devidamente assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

 

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO 

Presidente 

 

CARLA CANIÇALI SUCE                                           TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO                                 

              Secretária                                                                                     Membro 

 

 

 

HEVERSON KLEIN 

http://www.joaoneiva.es.leg.br/

