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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 005/2019 - PROCEDIMENTO

LICITATORIO N'048/2018.

E tre
e

ei dura M0
e/e H E e/'unicioio de Jaauariúna

No vigésimo quinto dia do mês de Abril de dois mil e dezenove, às 15:30 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus

integrantes, ao final assinados, para leitura dos pareceres exarados pelo Departamento de Assessoria Jurídica

em Licitações, Contratos e Parcerias e consequente julgamento e classificação da Proposta de Preços da

empresa Renovo Construções Ltda -- EPP (CNPJ: 50.580.521/0001-33) referente ao certame acima

mencionado. Aberta a sessão e lidos os pareceres esta Comissão resolve classificar a licitante em p!:!111g!!.g

gll!!!!çe..!Usar pelos fatos e fundamentos apresentados, vale dizer que a exigência prevista no item h do Edital

deve ser interpretada de maneira instrumental, de modo que sua leitura ou exigência de cumprimento não

deve olvidar a questão sistêmica de interpretação, isto é, o próprio Edital na alínea h. l prevê que em eventual

circunstância de divergência entre o meio físico e llaagnético, no que diz respeito à proposta de preços, tem

maior relevância a versão impressa, o que significa dizer que, no presente caso, a não apresentação da

proposta em meio magnético/eletrânico não apresentou nem prejuízo, nem dúvida quanto ao ofertado, sendo

esse portanto, o entendimento da aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

conjugados de forma a evitar excessos desnecessários por parte da administração pública, que implicariam

na assunção de vício apenas formal meramente saneável, o que, sob este ângulo não retira da proposta da

lícitante ora classificada, a idoneidade nem tampouco a toma imperfeita no seu conteúdo. O Senhor

Presidente pede para que o Departamento de Licitações e Contratos publique o julgamento e classificação

na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05

(cinco) dias úteis, com relação a estejulgajnento, começando a correr do primeiro dia útil subsequente à data

da última publicação, ou seja, a partir do dia 30 de abril de 2019. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário

à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada

conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos
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