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Jaguariúna- SP

PRESA RENOVO CONSTRUCÕES
Qoó/2.0ia - PROCESSO ADMiNisTRATivo

N' 9829/2.018.

Aos vinte e um dia do mês de Agosto do Qno de dois mil e dezoito, às 09h reuniu-se na Prefeitura
Municipal de Jaguaríúna, Estado de São Paulo, a Comissão de Licitação, tendo como PRESIDENTE DA
COPEL (SUPLENTE) o Sr. M(5rcio Olívarí, Sr. Renato Ribeiro Goívinho (MEMBRO SUPLENTE DA COPEL); Sra
Luciene Dell Vecchío (MEMBRO SUPLENTE DA COPEL) e o Eng'. Narciso Alexandre Vendrame (MEMBRO
TECNICO DA COPEL), para julgamento da proposta comercial da licitante HABILITADA no certame.
RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA -EPP., referente ao edital de tomada de preços n' 006/2.01 8. que tem como
objeto à Contratação de empresa para prestação de serviços de restauro e revitalização da Fazenda da
Barra fase - 1, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme
memoriais, planílhas e demais documentos anexo ao Edital. Apesar da publicidade referente ao
julgamento de Habilitação e Inabilitação bem como a comunicação de abertura do envelope proposta.
foi verificado no Departamento de Protocolo e Arquivo, a inexistência de recurso protocolizado nem
tampouco represente presente nesta sessão. Após a análise da proposta comercial e planilha
orçamentada realizada pelo Engenheiro, a empresa RENOVO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, a comissão julga
CLASSIFICADA pois atendeu rigorosamente o estabelecido no edital, com o valor global de R$ 789.990,00
jsetecentos e oitenta e nove míl, novecentos e noventa reaísl, onde esse valor encontra-se dentro do
preço médio orçado pela Administração apreço médio orçado pela Administração R$ 821.551,02
joitocentos e vinte e um míl. quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavosl. Fica aberto o prazo
recursal de 05(cinco) dias úteis, com relação ao julgamento acima feito, começando a correr este prazo
o partir do próximo día útil da última publicação que se dará em 27/08/2018. Nada mais havendo o
Presidente da Comissão encerrou a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata a qual vai assinada por
todos os membros da Comissão. Jaguaríúna ISPI, 21 de Agosto de 2.0}8
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