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ATA DE SESSÃO

Processo Licitatório n. 127/2018
Convite n. 004/2018

Ata da sessão de recebimento e análise dos envelopes contendo documentos de habilitação e
propostas de preços para aquisição de equipamentos de processamentos de dados para
atualização da rede de internet sem fio, WI-FI, das unidades da UniRV – Universidade de Rio
Verde.

INÍCIO DA SESSÃO

Aos vinte dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito (20/08/2018), às oito horas a
Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n. 1.289/2018, sob a presidência da
servidora Iria Daniela Pereira Freitas, reuniu-se na sala do Departamento de Licitações, situado
no Prédio Administrativo do Campus Rio Verde, Fazenda Fontes do Saber, Rio Verde/GO, a fim
de proceder à abertura dos envelopes de habilitação das empresas convidadas e outras possíveis
interessadas.

EMPRESAS CONVIDADAS E INTERESSADOS PRESENTES

Foram convidadas as seguintes empresas:

Nome/Razão Social CNPJ Sede
MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS 19.299.157/0001-98 Goiânia/GO

ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO - EIRELI EPP 24.103.721/0001-95 Aparecida de Goiânia/GO
ZAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.615.148/0001-33 Rio Verde/GO

Na data e horário designados, constatou-se a presença dos representantes das empresas: ROYAL
ATACADISTA E COMÉRCIO - EIRELI EPP e ZAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
bem como o protocolo tempestivo de envelopes da empresa MIDAS INFORMÁTICA E
PRODUTOS.

Ademais, não obstante a divulgação do instrumento convocatório no placar de avisos e no sítio
eletrônico da Instituição, nenhuma outra empresa compareceu à sessão.

Dessa maneira, após aguardar 15 (quinze) minutos, a Presidente da CPL/UniRV declarou
instaurada a sessão e, verificado o quórum mínimo de licitantes preconizado pelo art. 22, § 3º, da
Lei n. 8.666/1993, passou à abertura dos envelopes com os documentos de Habilitação.

DA DOCUMENTAÇÃO

Continuando, a Comissão realizou a abertura de todos os envelopes de habilitação rubricando e
analisando a documentação. Desta análise resultou a seguinte DECISÃO:

1. ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO - EIRELI EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o n.
24.103.721/0001-95, com sede em Rio Verde/GO: HABILITADA.
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2. ZAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n.
17.615.148/0001-33, com sede em Rio Verde/GO: HABILITADA.

3. MIDAS INFORMÁTICA E PRODUTOS, empresa inscrita no CNPJ sob o n.
19.299.157/0001-98, com sede em Rio Verde/GO: HABILITADA.

PRAZO PARA RECURSO E ENCERRAMENTO DA SESSÃO

As empresas presentes não demonstraram interesse em recorrer, no entanto, considerando que
houve o protocolo de envelopes de uma das empresas, a Comissão Permanente de Licitação
NOTIFICA a qualquer interessada a, caso queira, interpor recurso acerca da fase habilitatória, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação desta Ata no sítio eletrônico da
UniRV - Universidade de Rio Verde, nos termos do subitem 8.1 e seguintes do Edital.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos membros Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes
presentes.

Iria Daniela Pereira Freitas
Presidente da CPL/UniRV Sandra Regina Longo de Assis

Membro da CPL/UniRV

Nívea Maria Pires Guimarães
Membro da CPL/UniRV

Royal Atacadista e Comércio - EIRELI EPP
Diego Sammer Santos

Zambi Comércio e Serviços LTDA
Mayko Vinicius da Silva


