ATA Nº 007/2019
COTAÇÃO PREÇO Nº 002/2019 – AQUISIÇÃO NOTEBOOKS
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Coordenação da
sede da Guayí, situada na Rua José do Patrocínio, 611, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre/RS,
reuniu-se a Comissão de Licitação e Seleção da entidade, designada pela Coordenação da
Guayí, composta por José Antônio Bruno Knob, CPF 38l.861.950-68, Coordenador
Administrativo, Srta. Marlene Alves da Silva, Auxiliar Administrativa, CPF 064.887.084-73 e
Celso Luiz Bello, CPF 466.460.000-34, Auxiliar Administrativo para avaliar as propostas
apresentadas em relação à Cotação de Preço – Eletrônica nº 002/2019, cujo objeto é a
aquisição de 12 notebooks, conforme descrição do Termo de Referência da Cotação de Preço.
Destaca se que foram enviadas propostas das seguintes Empresas: HGTEC Soluções e
Suprimentos, CNPJ 21.848.667/0001-19; Automafour Soluções em Informática Ltda, CNPJ
09.033.442/0001-09; e Kabum Comércio Eletrônico S.A., CNPJ 05.570.714/0001-59.
Iniciando o trabalho a comissão analisou as propostas orçamentárias apresentadas: a) HGTEC
Soluções e Suprimentos, apresentou a proposta de valor unitário de R$ 2.599,00 (dois mil
quinhentos e noventa e nove reais), perfazendo um total de R$ 31.188,00 (trinta e um mil
cento e oitenta e oito reais); b) a Automafour Solução em Informática LTDA, apresentou o
valor unitário de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais), perfazendo um
total de R$ 33.588,00 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais); e c) a Kabum
Comércio Eletrônico S.A, com o valor unitário de R$ 1.743,32 (um mil setecentos e quarenta
e três reais e trinta e dois centavos), mais o frete de entrega do conjunto no valor de R$ 258,46
(duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), perfazendo um total de R$
21.178,46 (vinte e um mil cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Após
analisar as propostas a comissão decidiu por considerar vencedora a Kabum Comércio
Eletrônico S.A. por ter apresentado a proposta de acordo com as condições estabelecidas e de
menor preço. Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião da Comissão
de Licitação e Seleção da Guayí, cuja ata vai ser assinada por seus membros.

José Antônio Bruno Knob
Coordenador da Comissão
GUAYÍ – Rua José do Patrocínio, 611, Bairro Cidade Baixa, CEP 90.050-003, Porto Alegre/RS
www,guayi.org.br (51) 3212-7178
guayi@guayi.org.br
1

Luiz Antônio Brenner Guimarães
Membro

Celso Luiz Bello
Membro

Homologo a decisão da Comissão constante na presente ata.
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2019.

Helena Bonumá
Coordenadora Geral da Guayí
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