
EDITAL CONVITE Nº 006/2013 
 

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS  

 
Aos dois dias de abril de 2013 às nove horas, na sala de reuniões, desta 

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação 

nomeada pela portaria nº 001/2013, reuniram-se para procederem ao 

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços 

referente a CONVITE Nº 006/2013, que trata da seleção de proposta para a 

contratação de empresa visando a aquisição de ar condicionados e 

microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de 

Planalto. Tendo como valor máximo a importância de R$ 17.047,68 

(dezessete mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Iniciada a 

reunião constatou-se que 07 (quatro) empresas receberam convite, sendo 

elas: CELINTON RODRIGO SCHMANOSKI, SOM E INFORMATICA 

OBALSKI LTDA., RLINE TELECOM LTDA., FABIO LUIS LEVISKI, CLACI 

FATIMA RAMBO, AIRTON LUIZ LIBARDI E GIACOBBO & CIA LTDA. Sendo 

que as empresas CELINTON RODRIGO SCHMANOSKI, SOM E 

INFORMATICA OBALSKI LTDA., FABIO LUIS LEVISKI e CLACI FATIMA 

RAMBO, não manifestaram interesse em apresentar documentação para 

participar do certame licitatório. Em seguida, procedeu-se à abertura dos 

envelopes nº 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar 

minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou 03 (três) 

empresas devidamente habilitadas, quais sejam, AIRTON LUIZ LIBARDI, 

RLINE TELECOM LTDA. E GIACOBBO & CIA LTDA. Na sequência, após as 

proponentes recusarem expressamente quanto ao direito de interpor com 

recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se abertura dos 

envelopes nº 02 contendo propostas, onde constatou-se que consagraram-se 

vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos seguintes itens as 

empresas subsequentes:  

GIACOBBO & CIA. LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit. Preço total 

1 1 Ar condicionado potencia 
12.000 BTUs, modelo Split,   
ciclo quente e frio,   fabricação 

Komeko UN 10 1.390,00 13.900,00 



nacional,   funções: 
climatiza/refrigera/desumidifica, 
3 velocidades (baixa, média, 
alta) controle remoto, painel 
digital, compressor rotativo, 
saída de ar frontal resfriamento 
rápido, alimentação 220v, 
instalação completa (suporte, 
fiação elétrica, tubulação, 
isolação, disjuntores 
individuais) e garantia total 2 
anos  

TOTAL 13.900,00 

RLINE TELECOM LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit. Preço total 

1 2 Microcomputador, processador 
mínimo de 1.8 GHZ 1MB 
Cache 2 núcleos,      placa mãe 
mínimo com 2 slots de 
memória DDR3, memória 
mínima 2GB DDR3, HD 
mínimo 320 GB, gabinete 
mínimo 1 baia, monitor LCD 
mínimo 17 polegadas, 
gravador CD/DVD, kit gabinete 
(teclado, mouse, cx de som)  

NTC UN 02 990,00 1.980,00 

TOTAL 1.980,00 

O critério de julgamento adotado foi o de menor preço por item. A entrega 

correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada total na Secretaria 

de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias úteis 

após o recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será efetuado de 

acordo com a entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias após o 

recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). Para fins de assinatura do 

Termo Contratual o Município de Planalto, convocará o adjudicatário dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação e 

adjudicação dos objetos, sob pena de decair o direito à contratação. O prazo 

de vigência do contrato será até o dia 30/06/2013. Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será 

remetida ao executivo para homologação. 
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