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Às dez horas e trinta minutos do dia trinta cle julho de 2020, na sala de licitações, no 1' andar do
Edificio Casa da Indústria Napoleão Barbos4 reuniu-se a Comissão Especial de Licitação do
Sistema FIEA, sob a presidência da Sr" Rosa Léa Cavalcante de Barros Brito e com os membros
Edjane da Silva Santana e João Antonio Alves Sri para a apuração das propostas de preços da
Concorrência n" 0212020, do S , que tem como objeto a aquisição de duas

1

impressoras. O processo foi ,20 de julho de 2020 por motivo de intenção de
interposição de recurso por parte dá te da empresa Capy Representações e Comércio
em Geral Ltda, não acatando a decisão da Comissão de Licitação que decretou sua inabilitação por
não apÍesentaÍ documento exigido no edital para frns de habilitação. Encenado o prazo de cinco
dias úteis sem que a empresa Capy Representações e Comércio em Geral Ltda apresentasse o
recurso, a Comissão de Licitação convocou Íts empresas para a conclusão do certame, mantendo
habilitadas para o certame as empresas Netword Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP,
Blu Equipamentos Eireli - EPP, DSI Sistemas de Impressão Eireli e Igor Hugo Rodrigues Feitosa

- ME. Presente na sessão apen.rs a empresa DSI Sistemas de Impressão Eireli representada por
Mrárcio Viana Cavalcanti Neves, a Comissão de Licitação deu sequência ao ceÍame abrindo os

envelopes de proposta de preços. As propostas foram analisadas e rubricadas pela Comissão de
Licitação e pelo representante e, em segr.iida foi passada a palawa ao representante para que

fossem registradas quaisquer considerações em relação às propostas de preços. Como nada foi
acrescentado e não havendo intenção dê impugnação de propostas, a Comissão declarou-as
classi ficadas para o certame.
Os valores Íados foram strados e foram os se es:

Por apresentar documentos de habilitação e proposta de preços em conformidade com i§
exigências do edital, a Comissão de Licitação declarou vencedora do certame a empresa DSI
Sistemas de Impressão Eireli nos itens 01 e 02 com o valor total de R$ 110.806,00 (cento e dez
mil oitocentos e seis reais).
Como nada mais teúo a expor eu, Edjane da Silva Santana, como membro, lavrei a presente Ata
que vai pela Comissão de Licitação e pelo ÍepÍesentante presente assinada.

Maceió, 30 de julho de2020.
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MPRESSORA PARA
ESTAMPARIA DE TECIDO,
ÍMPREssÂo DrRE-rA
SOBRE TECIDO DE
ALcoDÁo.

UNID 0l 144.900,00 96.956,00 172.500.00 N/C

02
IMPRESSORA COM BULK
DE TINrÀ suBLtMÁTIcA. UNID OI 18.399,00 t3.850,00 19.990,00
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