Camam Municiyatde Campo Lippo Sautlistu
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
CONVITE N° 02/2020

recinto da Câmara Municipal reuniram-se os
Aos 28 dias do mês de agosto de 2020, no
com o objetivo de realizar através
membros da Comissão de Licitação que abaixo subscrevem,
17 de março de 2020, deste Legislativo, link
de videoconferência de acordo com o Ato 806 de
a sessão pública de abertura dos
e
https://meet.google.com/eqi-aryi-mwn,

presencialmente,

de empresa especializada
éa
Envelopes de n°1 do Convite n° 02/2020, cujo objeto contratação
gerenciamento e administração de cartão
na prestação de serviços de implantação, emissão,
no valor de
e
eletrônico "vale alimentação", cuja estimativa é de 43 (quarenta três) recargas,
o período de 12 (doze)
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), aos servidores da Câmara, para
estimadas. Referido cartão poderá ser com as seguintes
meses, totalizando S16 recargas
outra correlata, que permita a
tecnologias: chip de segurança ou tarja magnética ou qualquer
futura
estabelecimentos comerciais conveniados com a
aquisição de gêneros alimentícios em
SINDPLUS Administradora de
CONTRATADA. Apresentaram os envelopes as empresas
Sr. Wellington Picinatto
Cartöes, Serviços de Cadastro e Cobrança EIRELI, representada pelo
Sr. Daniel Lopes Ramos. Não
e VEROCHEQUE REFEIÇÖES LTDA, representada pelo
nenhuma das empresas convidadas.
houve interesse na participação por videoconferência de
239 de 30/06/2020). Os
encontram-se no Processo Administrativo n°

(Comprovantes

devidamente lacrados. Tendo em
foram recebidos pela Comissão pessoalmente,
sentido do recebimento do Edital
vista que as empresas convidadas não se manifestaram no
de que tais empresas receberam o
de Convite e em decorrência da ausência de confirmação
do Certame. A Comissão resolve devolver
Edital, e demonstraram interesse na participação
de novo processo licitatório através de publicação
os das empresas presentes e dar publicidade
estadual e regional. Concordaram com o posicionamento da
em jornais de grande circulação

envelopes

comissão as empresas presentes as quais também assinamn a presente ata. Os envelopes

recebidos nesta data foram devolvidos intactos para os representantes das empresas presentes
com a

anuência dos

assinatura de todos

os

Nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata com a
conhecimento.
presentes e encaminhada ao Exmo. Sr. Presidente para

mesmo.

Campo Lîmpo Paúlista, 28 de agosto de 2020.
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