
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNPJ: 01.676.018/0001-70 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N°. 01/2020, 
AQUISIÇAO DE COMPUTADORES, MONITORES, E PERIFÉRICOS 
PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP. 

No dia vinte do mês de Janeiro de dois mil e vinte, na sede da Câmara Municipal 
de Pinhalzinho, na sala dos vereadores, sito à Rua Cruzeiro do Sul, n°. 225, 
reuniram-se às catorze horas os membros da Comissão de Julgamento de 
Licitações, nomeados pelo Ato da Mesa n°. 01 /2020, e o procurador Jurídico da 
Câmara Municipal, Dr. Franco Emmerich Paula de Castro, para proceder à 
abertura dos envelopes ~~Documentação" e "Proposta", referente ao Convite n°. 
01/2020, para Contratação de Empresa visando à aquisição de computadores, 
monitores, e periféricos para os serviços administrativos da Câmara Municipal de 
Pinhalzinho-SP. Conforme consta dos autos do processo em referência, foram 
convidadas 12 (Doze) empresas para participarem da presente licitação. Apenas 
três empresas apresentaram interesse em participar da presente licitação, sendo 
A3 lnfotech Comércio e Prestação de serviços e Informática LTDA, de São 
Bernardo do Campo/SP, a GPS Tecnologia e Comércio de Informática EIRELI, de 
São Paulo e GDAIIndústria e Comércio eletrônicos EIRELI, de Ribeirão Preto/SP. 
Dando prosseguimento, os envelopes contendo os documentos foram rubricados 
por todos os membros da Comissão. Em ato contínuo iniciou-se a conferência das 
documentações, sendo que os mesmos estavam em prefeita ordem de acordo com 
o edital de licitação. Em seguida foram abertos os envelopes Proposta, tendo 
como vencedora da presente licitação a empresa GPS Tecnologia e Comércio de 
Informática EIRELI, que apresentou o valor global de R$ 21 .650,00 (vinte e um 
mil, seiscentos e cinquenta reais), ficando em segundo lugar a empresa GDAI 
Indústria e Comércio Eletrônicos EIRELI, com o valor global de R$ 25.495,00 
(vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) e em terceiro lugar a 
empresa A3 lnfotech Comércio e Prestação de Serviços e Informática LTDA, com 
o valor global de R$ 38.580,00 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta reais) . Nada 
mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que após 
lida e aprovada vai assinada pela Comissão de Licitação, abrindo-se o prazo da 
Cláusula4.10. doEdital. ~ t . 
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