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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE
]'REÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 012/2019 -- PROCEDI N'LENTO
LICITATORIO N'158/2019

fre eitura do M:unícípio de Jaauaríúna

No vigésimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, no Departamento de

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

ntegrantes, participando dos trabalhos os membros suplentes Sr. Luciano Seita Canjas de Araújo e Sr.

Ricardo Moreira Barbosa, ao final assinados, para leitura do parecer emitido pelo responsável técnico da

Secretaria de Obras e Serviços referente à proposta de preços da única licitante participante, empresa

Construtora A[pha [nc[ústria c Comércio Eirc]i(CNPJ: 00.71].355/000]-99), apresentada dentro do

prazo de 08(oito) dias úteis conforme art. 48 $3 da Lei 8.666/93 sob protocolo n' 161 99/201 9. Feita a análise

pelo responsável tem-se que "a empresa não atendeu à cláusula 9.0 do edital, subitem "b",já que o item 1 .4.4

da planilha orçamentária está coill valor acima ao da planilha indicada pela Prefeitura; divergência entre o

valor total do item e o resultado da multiplicação do quantitativo pelo valor unitário acrescido do BDI para

os itens 1.1.1; 1.2.2; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.3.3; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5;

2.1.2; 2.2.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.1.1; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.6; 5.1.9; 5.1.11 e 5.1.12; verificado

também que no item 1.3.2 o valor unitário com o acréscimo do BDI (R$5,46) está com valor abaixo do

unitário sem BDI (R$73,00)". Nesse sentido e lastreado no acima exposto, esta Comissão resolve

DESCLASSIFICAR a proposta apresentada. O Senhor Presidente pede para que o Departamento de

Licitações e Contratos publique esta decisão na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos do

art. 1 09, 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 26/09/201 9, primeiro dia útil subsequente à data da publicação. A sessão 6oi

suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta foi achada conforme. Nada mais

havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão.
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