
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES. 
 
 

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 
002/2020. Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às treze horas e dez 
minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty 
Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros 
Irene Maria Couto Mantovani e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise 
das propostas apresentadas para a Carta Convite  nº 002/2020 (segunda chamada), que 

trata da aquisição de microcomputadores tipo notebook para a Câmara Municipal de 

Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara 
Municipal e publicado no Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada 
às seguintes empresas: Impacto serviços gerais Ltda – ME; JBL Informática Eireli – EPP; 
X-game Lan House; Carlos Eduardo Passos – EPP; WC Celulares e Acessórios Ltda.; T. 
Chiaratti & Cia Ltda. ME. Declarou interesse na participação do procedimento a empresa: 
Gouveia Comercio e Representações Eireli. A esta reunião, compareceu e/ou apresentou 
proposta a empresa: Carlos Eduardo Passos – EPP. Foi aberto o envelope 1, de 
habilitação e seu conteúdo após examinado, declarado apto para a habilitação da 
empresa. Logo após foi aberto o envelope 2, com a proposta de preço. O valor proposto 
pela empresa foi: R$ 22.798,80 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos). Com isso, por ter atendido a todos os requisitos do Edital de Convite em 
epígrafe, e não haver ofertas de outras empresas interessadas ou concorrentes, foi 

declarada vencedora a Empresa: Carlos Eduardo Passos – EPP. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa. 
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