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Ata nº 1 do Convite nº 2/2015 

No dia 24.08.2015, às 14:30h, na sede a ABM, conforme 

previsto no preâmbulo do convite nº 2/2015, procedeu-se a abertura 

dos envelopes. 

Foram recepcionados, tempestivamente, os envelopes das 

empresas: 

 GMS Infra Estrutura e Serviços Web EIRELI, 

CNPJ nº 18.496.131/0001-77, doravante 

denominada primeira empresa; 

 Vox Soluções Tecnológicas LTDA - ME, CNPJ nº 

14.199.613/0001-04, doravante denominada 

segunda empresa; 

 Cleidisson da Costa Carritilha ME – CNPJ nº 

13.223.997/0001-90, doravante denominada 

terceira empresa; 

Nenhuma empresa credenciou-se. 

A primeira empresa foi inabilitada por ter apresentado 

contrato social apenas em cópia simples, ausência de certidão negativa 

de tributos federais (item 7.3.1 – a), ausência de certidão negativa 

perante a justiça do trabalho (item 7.3.1 – f), também não apresentou 

documento de qualificação técnica (item 7.3.2). Desta forma o envelope 

de proposta não foi aberto. 
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A segunda empresa foi habilitada nos termos do edital. 

A terceira empresa foi inabilitada por ter apresentado 

contrato social apenas em cópia simples, ausência de certidão negativa 

de tributos federais (item 7.3.1 – a), ausência de certidão negativa 

perante a justiça do trabalho (item 7.3.1 – f), não apresentou 

documento de qualificação técnica (item 7.3.2), apresentou a proposta 

fora do envelope (item do 5.2) e ausentes todas as declarações 

solicitadas pelo edital. Desta forma o envelope de proposta não foi 

aberto. 

Em virtude do previsto no artigo 4º, § 2º do Regulamento 

de Compras e Contratações da ABM, dá-se prosseguimento ao convite. 

Aberto o envelope de proposta da segunda empresa 

verificou-se a importância de R$ 97.800,00 (noventa e sete mil e 

oitocentos reais), sagrando-se vencedora do certame. 

Inaplicável o 10 do Edital por nenhuma empresa ter 

representante credenciado. Encerra-se a presente seção, os autos são 

remetidos à presidência. 
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