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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSI FICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 008/2019 PROCEDIMENTO
LICITATORIO N'072/2019.

teei ura do Município de Jaauariúna

No décimo dia do mês de maio de dois mil e dezanove, às 13:00 horas, no Departamento de Licitações e

Contratos retmiu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes e o

arquiteto lotado na Secretaria de Turismo e Cultura Roberto José D'Alessandro, ao final assinados, para

análise da proposta de preços da única licitante participante, empresa Teto Construtora S/A (CNPJ:

1 3.034. 1 56/0001 -35). Feita a análise pelo Senhor Roberto tem-se que a empresa não atendeu à cláusula 9.0,

alínea "b", já que o item 1.9.7 da proposta indica valor unitário acima do valor da planilha orçamentária

apresentada pela Prefeitura no instrui-nento convocatório. Foi constatado também que a somatória dos

subitens que compõem os itens 1.3, 1.13 e 1.17 apresentam valores divergentes do real. Além disso, o valor

global da proposta também não corresponde aos valores apresentados na planilha. Nesse sentido e lastreado

no acima exposto, esta Comissão resolve DESCLASSIFICAR a proposta apresentada. Todavia, pela regra

permissiva do $3' do artigo 48 da Lei 8.666/93, fica assegurado o prazo de 8 (oito) dias úteis a contar do dia

subsequente da última publicação, ou seja, dia 14 de maio de 2019, para apresentação de nova Proposta,

isenta das incongruências acima indicadas. O Senhor Presidente pede para que o Departamento de Licitações

e Contratos publique esta decisão na forma da lei. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura

desta Ata. Reaberta a sessão, esta foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar,

pelos membros da Comissão.
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