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ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE “B” – NOVA PROPOSTA apresentado ao 

CONVITE n.º 031/2012, destinado à prestação de serviços de levantamentos de dados 

tributários, visando lançamentos futuros de IPTU e ISS. Aos 25 (vinte e cinco) dias do 

mês de junho do ano de dois mil e doze, às 14h00min, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações para a modalidade Convite, instituída pelo Decreto 

Municipal n° 12.970/98, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito, através da Portaria nº 

76.298/2012 composta por: Ellen Cristina Ângelo Costa Lino como presidente, Adriane 

Aparecida Zanetini como membro e suplente de presidente, Elizabeth Aparecida 

Rodrigues de Lima como membro, Raphael Bernardes Peixoto dos Santos e Rosélia 

Salomão Mesquita como suplentes de membros, na sala de Licitações do Departamento 

Central de Compras da Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida 

Anchieta n° 200, 6º andar, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Encerrado o 

prazo para a apresentação do envelope “B” – NOVA PROPOSTA, a Sra. Presidente 

abriu a Sessão Pública constatando a participação da empresa Netpartners Consultoria 

e Sistemas Ltda.,  representada pelo Sr. José Augusto Ribeiro. A Sra. Presidente 

procedeu à abertura do envelope “B” – NOVA PROPOSTA da empresa habilitada, que 

foi rubricado e examinado pela Comissão e representante presente, recebendo as 

numerações iniciais e finais: Netpartners Consultoria e Sistemas Ltda. (de fls.227 a 

236). Analisada a NOVA PROPOSTA, a Comissão deliberou por CLASSIFICAR a  

proposta da empresa Netpartners Consultoria e Sistemas Ltda. para o objeto 

consignado, no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Em seguida foi 

concedida a palavra ao representante presente para apresentação de RESSALVAS e não 

havendo interesse em apresentá-las para escrituração em Ata, tendo desistido do prazo 

legal de recurso de que trata o artigo 109, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 

8.666/93, a Sra. Presidente informou que o presente procedimento licitatório será 

encaminhado ao Sr. Diretor do Departamento Central de Compras para as competentes 

homologação e adjudicação. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Ata, 

que lida e achada conforme, vai devidamente assinada.  
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