Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

Convocação para Assinatura Contrato
Processo Licitatório nº 07/2015.
Pregão Presencial nº 03/2015.
Objeto: A contratação do direito de uso de programa de
computador para gerenciamento dos atos do Processo Legislativo e
a digitalização e indexação de documentação dentro do software,
conforme especificações detalhadas no Termo de Referência,
Anexo I, Anexo I para a Câmara Municipal de Timbó (SC).

O Presidente da Câmara Municipal de Timbó, vereador Marcelo Luiz Ferrari, CPF
nº 794.020.119-00 no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, CONVOCA o representante legal da empresa INFO DIGITALLE –
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DOCUMENTAL LTDA. –
ME, CNPJ nº 86.731.494/0001-08, com sede na Rua Ernesto Prada, nº 280, Bairro
Vila Nova, Trombudo Central (SC) – CEP: 89176-000, vencedora dos Itens I e II
do Pregão Presencial nº 03/2015, Processo Licitatório nº 07/2015, para no prazo de
três dias, contados do recebimento desta, para comparecer na Câmara Municipal
de Timbó, na Rua Inglaterra, esquina do nº 750 com a rua projetada A, Bairro das
Nações, Timbó (SC) para assinar o contrato referente à licitação destacada, pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital e
no Artigo 81 da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: a contratação do direito de uso
de programa de computador para gerenciamento dos atos do Processo Legislativo
(R$ 7.080,00) e a digitalização e indexação de documentação dentro do software
(R$27.634,50), para a Câmara Municipal de Timbó conforme proposta apresentada
no Pregão Presencial nº 03/2015, totalizando o contrato o valor de R$ 34.714,50
(trinta e quatro mil e setecentos e catorze reais e cinquenta centavos).
Timbó (SC), 3 de novembro de 2015.
Marcelo Luiz Ferrari
Presidente
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