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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N'
007/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO

N' 067/2019 - REABERTURA.

'

No décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,às 09:00 horas, no Paço Municipal
sito à Rua Alfredo Bueno n'. 1235, a Comissão Permanente de Licitação encerrou o prazo para
recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, referente à Tomada de Preços em
epígrafe, que tem por objeto a "Prestação de Serviços para Construção de Portal Turístico", ficando

certificado que houve a protocolizaçãode envelopesda empresaabaixo identificada, conforme
estipulado na cláusula 2. 1 do edital:

1-) Renovo Construções Lida

.'''\

EPP.(CNPJ:

50.580.521/0001-33)

Do que para constar, vaí digitado o presenteTermo, nessa única via, que vai assinadopelos
membros da Comissão e o Arquiteto da Secretaria responsável, Senhor Roberto José D'Alessandro.

Comiss?o PermÃneiTtq de Licitações
l

J
Presidên

)
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Naymal TicianeZ4g.4lmeidã PesÊsi
n

Membro

Responsável Técnico da Secretaria

CPF: 07}.976.078-09
Secretaria de Turisnto e Cultura
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ATA DE SESSÃOPÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPESDE
HABILITAÇÃO

E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO N' 007/20]9

PROCESSO LICITATÓRIO

N' 067/2019 - REABERTURA.

No décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 09:30 horas, no Departamento de
Licitações e Contratos, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos
os seus integrantes e o Arquiteto lotado na Secretaria de Turismo e Cultura, ao final assinados, para

''1

realização de sessãopública e consequenteabertura dos Envelopes de Habilitação e Propostade
Preçosda Tomada de Preçosacima mencionada.Aberta a sessão,o Senhor Presidentepede para

constarque estevepresenteo representante
daempresaRenovo ConstruçõesLida -- EPP(CNPJ:
50.580.521/0001-33), Senhor Erick IWatheus dos Santos, única empresa participante do certame em

questão. Consta-se, também, que a licitante se encontra devidamentecadastrada.Ato contínuo, os
envelopesforam rubricados por todos os presentes,em seus fechos. Abel'to o envelope Habilitação, a
documentação técnica foi analisada pelo Senhor Roberto e achada conforme. Esta Comissão realizou

diligências
nos sítiosdo Tribunalde Contasdo Estadode São Paulopelo link
e no Portal da Transparência do Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da União no link

, que

nada constaram em relação à empresa participante. Os demais documentos(trabalhistas,fiscais e
declarações) estão de acordo com o que dispõe o instrumento convocatório, considerando-se,portanto, a

''1

empresaparticipante habilitada. Superadaa fase habilitatória e diante da não intenção de interposição de
recurso por parte do representante presente procedeu-se a abertura do envelope proposta de preços, cujo
conteúdo, também foi avaliado pelo Senhor Roberto de acordo com os parâmetros do Edital. Após análise a
proposta foi aprovada, no entanto, o Senhor Roberto pede para constar que "os itens 6.000.003 e 7.000.004

ambos com código 96555, respondemàs exigências de resistênciae espessurado concreto, bem como os
valores atendem aos itens." Foi veriHlcado por esta Comissão que o valor de exequibilidade é de R$
269.493,00 (duzentose sessentae nove mil, quatrocentose noventa e três reais) levando em conta o valor
orçado estimado pela Administração de R$ 391.007,36 (trezentos e noventa e um mil, sete reais e trinta e
seis centavos) e a proposta de preços apresentada, que foi de R$ 384.990,00 (trezentos e oitenta e quatro mil,

novecentos e noventa reais). Por unanimidade resta a empresa Renovo Construções Ltda -- EPP classificada

em primeiro e único lugar, sendo, portanto, declarada vencedora do certame. A sessãofoi suspensa

r
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pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão,o Presidente procedeu a leitura da

mesma que foi achadaconforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-sea
sessão,indo esta assinadapelos membros da Comissão de Licitação e pelos demais presentes,
consignandoque o procedimento será encaminhadoao Departamento de Licitações e Contratos
desta Prefeitura para que se publique ojulgamento 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 estejulgamento, começando a correr este prazo a partir do dia 14/05/201 9, primeiro dia
útil subsequente à data da última publicação.

Responsável Técnico

CPF: 071.976.078-09
Arquiteto/ Diretor de Património Histórico
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.,/LRáfael Belluco GuéÍrini
Membro

Erick Matheus dos Santos
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