
  
 

 

Ata da reunião de abertura e julgamento do Pregão Presencial n° 03/2020 - Processo Licitatório 

02/2020 – Materiais e Equipamentos de Informática.  

 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de Itajubá, presentes a Pregoeira deste certame, Sra. Deborah Lemes do Vale Ferreira, 

designada pela Portaria nº 149/2017, o membro da Comissão de Apoio Tiago José de Sales Cortez, 

designado pela portaria nº 81/2020, os srs. (1) Fabricio Rodrigues Pereira RG 10168621 SSPMG 

representando a empresa Evoluti LTDA – ME CNPJ 274041570001-39. (2) Michelle Caroline de 

Souza RG MG 13991893 representando a empresa System Networks Ltda CNPJ 05.377.777000193. 

(3)  Olivio Afonso Dias Franco RG MG 3474377 representando a empresa Fortprint Equipamentos e 

Suprimentos de Informatica LTDA ME CNPJ 225793140001-23. (4) Adriano Amorim da Silva 

Edilberto RG MG 13407944 representando a empresa Adriano Amorim da Silva Edilberto ME CNPJ 

079926280001-60. Foi realizada em sessão pública, reunião de abertura e julgamento do pregão 

presencial n° 08/2020. Aberto os envelopes de propostas comerciais, que foram rubricados por todos 

os presentes, as propostas vencedoras foram  Lote 01 pela empresa Fortprint  R$ 11.204,00. Lote 02 

R$ 3.685,00 pela empresa System. Lote 03 R$ 1.480,00 pela empresa System. Lote 04 R$ 12.029 

pela empresa Fenix. Lote 05 R$ 18.320 pela empresa Evoluti. Abertos os envelopes de documentação. 

, rubricados por todos os presentes, constatou-se que as empresas cumprem as exigências do edital. 

A pregoeira questionou se alguém desejaria interpor tecurso, ao que os presentes responderam 

negativamente. A Pregoeira adjudica as empresas o objeto deste certame e encaminha ao Presidente 

da Câmara o resultado do pregão para que seja homologado. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira 

determinou a publicação da presente no quadro mural e no site da Câmara para ciência dos 

interessados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Pregoeira determinou o encerramento da presente 

ata que lida e aprovada, vai devidamente por todos assinada. 

 

 

Deborah Lemes do Vale Ferreira 

  Pregoeira 

 

 

Tiago José de Sales Cortez 

     Membro da Comissão de Apoio 

  

 

 


