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]-) Da Serra Reflorestamento Lida - EPP (CNPJ: 17.058.606/0001-80).
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 108/2019.

No vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 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, o Engenheiro Agrónomo Irineu Gastaldo Júnior lotado na Secretaria de

Meio Ambiente e a Diretora de Departamento Aline Granghelli Calão ao final assinados, para

realização de sessão pública e consequente abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta de

Preços da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para

constar que esteve presente o representante da empresa Da Serra Reflorestamento Lida - EPP

(CNPJ: 17.058.606/0001-80), Senhor Pedro Henrique ponteiro Matarazzo, única empresa

participante do certame em questão. Consta-se, também, que a licitante se encontra devidamente

cadastrada. Ato contínuo, os envelopes foram rubricados por todos os presentes, em seus fechos. Aberto o

envelope Habilitação, a documentação foi analisada por esta Comissão e achada conforme. Foi realizada

diligências nos sítios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo 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 convocatória, considerando-se, portanto, a

empresa participante habilitada. Superada a 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 Êoi avaliado pelo de acordo com os parâmetros do Edital. Após análise a proposta foi

aprovada, foi verificado por esta Comissão que o valor de exequibilidade é de R$ 94.090,08 (noventa e

quatro mil, noventa reais e oito centavos) levando em conta o valor orçado estimado pela Administração de

R$ 1 58.752,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais) e a proposta de preços

apresentada, que foi de RS 134.414,40 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e catorze reais e

quarenta centavos). Por umanimidade esta Comissão declara a empresa Da Serra Reflorestamento Ltda

EPP classificada em primeiro e único lugar, sendo, portanto, declarada vencedora do certame. A

sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora
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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 membros da Comissão de Licitação

e pelos demais presentes, consignando que o procedimento será encaminhado ao Departamento de

Licitações e Contratos desta Prefeitura para que se 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 este julgamento, começando a correr este prazo a partir do dia

23/05/2019, primeiro día útil subsequente à data da última publicação.

Engenheiro Agrânonto

Diretora

Membro

Pedro Henrique MÓnteiro Matarazzo
CPF: 342.918.398-71

Da Serra Refiorestatnento Lida - EPP

Ouvinte Presente

CPF: 788.013.701-72
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