
 

 

Rua Luis Gois, 1020 – 2º andar, Conjunto 3 - CEP 04043-100 São Paulo/SP – BRASIL 
www.jubileusul.org.br e-mail secretaria@jubileusul.org.br – Tel.: +55 11 3112 1524 

  
 

Ata de Seleção referente ao Edital de Chamada Pública Nº 011/2018 

Grupo Gestor Executivo do Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 

São Paulo, 05 de setembro de 2018. 

Pauta: Análise de proposta e Seleção das empresas candidatas – pessoa jurídica – conforme Edital de 

chamada pública Nº 011/2018 para atender as necessidades de locação de equipamentos para o projeto 

“Centro de Referencia em Direitos Humanos: Balcão de Direitos para imigrantes haitianos e haitianas” – 

Temo de Fomento Nº 865858/2018. 

1. Edital de chamada pública 011/2018: 

Objeto: contratação dos seguintes itens: 

1. Locação de 07 (sete) computadores (notebooks), dispondo de programa para Web rádio, microfones 

e fones de ouvido; 

2. Locação de uma impressora laser com toner para até 4 mil impressões mensais; 

3. Locação de um projetor multimídia. 

 

Da observância da apresentação das propostas conforme lotes indicados no edital: 

- Lote 001 - Locação de estação de informática com 07 (sete) computadores (notebooks básicos para acesso 

a redes sociais, programas de edição de textos como Word, Excel etc.), dispondo de programa para Web 

rádio, microfones e fones de ouvido. O valor total disponível para este item é de R$ 9.600,00 (Nove Mil e 

Seiscentos Reais) para até 12 (doze) meses de locação; 

- Lote 002 - Locação de uma impressora laser com toner para até 4 mil impressões mensais. O valor total 

disponível para este item é de R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais) para até 12 (doze) meses de locação; 

- Lote 003 - Locação de um projetor multimídia. O valor total disponível para este item é de R$ 2.400,00 

(Dois Mil e Quatrocentos Reais) para 12 (doze) meses de locação; 

Recebemos apenas UMA (1) proposta em cada lote, as quais são: 

Lote 001 – candidatou-se a empresa Rutra Serviços de Informática S/C Ltda – ME, CNPJ 04.033.743/0001-19 

a qual ofereceu os equipamentos necessários e dentro do valor total da proposta disponibilizado no edital,  

sendo R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais) para até 12 (doze) meses de locação. 

Lote 002 – candidatou-se a empresa POWERMAQ – Comércio, Locação e Assistência em Equipamentos Ltda 

– ME, CNPJ Nº 00.874.272/0001-10 a qual ofereceu os equipamentos necessários e dentro do valor total da 

proposta disponibilizado no edital, sendo $ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais) para até 12 (doze) meses 

de locação, com franquia de até 4 mil impressões mensais. 

Lote 003 – candidatou-se a empresa Rutra Serviços de Informática S/C Ltda – ME, CNPJ 04.033.743/0001-19 

a qual ofereceu os equipamentos necessários e dentro do valor total da proposta disponibilizado no edital, 

sendo R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) para 12 (doze) meses de locação; 
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Após análise das propostas e conferência da idoneidade das empresas e a 

verificação do registro junto a Receita Federal, as empresas foram selecionadas. 

Indica-se que se tomem as providências para a comunicação as empresas selecionadas, publique-se o 

resultado no site da instituição, ao passo que se convoque as empresas para que apresentem os documentos 

necessários para a formalização e assinatura do contrato de prestação de serviços. 

Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião. 

São Paulo, 05 de setembro de 2018. 

 

 

Alessandra Miranda, Cáritas Brasileira 

Grupo Gestor Executivo 

 

 

Monica Helena Fidelis, Pastoral Operária Nacional 

Diretora Tesoureira e Grupo Gestor Executivo 

 

 

 

Karina da Silva Pereira, Grito dos Excluídos/as 

Diretora Presidente e Grupo Gestor Executivo 

 

 

Marina Praça, Instituto PACS 

Grupo Gestor Executivo 

 

 

Cosme Vitor, Associação de Favelas de SJC/SP 

Grupo Gestor Executivo 
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