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ATA DE SESSÃO PARA LEITURA DO PARECER TÉCNICO DA CONCORRÊNCIA
N' 003/2020 REFERENTE À APURAÇÃO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' IO0/2020.

No sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na Sala das Comissões

da Prefeitura do Município dc Jaguariúna reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações com
a presença do membro suplente Ricardo Moleira Barbosa substituindo o membro Luciano S. Cartas

de Araújo, para leitura do parecer técnico lavrado pelas representantes técnicas da Secretaria de

Meio Ambiente, que analisaram e atribuíram pontuação à Proposta Técnica da licitante
participante, conforme parâmetros do Edital. Recebido o relatório por esta Comissão
Permanente de Licitação, o Senhor Presidente realizou a leitura de seu conteúdo, verificando a

adequabilidade à forma exigida para apuração da Nota Técnica. Identificou-se a seguinte

pontuação: Sanevias Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 08.610.914/0001-86) - 8,7 (oito
vírgula sete) que corresponde à média ponderada obtida nos quesitos e pesos reflexos contidos no
ANEXO Vlll e de acordo com a fórmula lá também transcrita, tudo de acordo com às fls. 1035-

1038 que instruem o Procedimento Licitatórío. O Senhor Presidente pede para que o
Departamento de Licitações e Contratos publique a apuração da pontuação correlata, marcando

data para Sessão de abertura do envelope "3" - Proposta de Preços da licitante participante, na
forma da lei, abrindo, não obstante, o prazo recursal nos termos do art. 109, 1 alínea "b" da lei

8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a esta apuração, começando ele a correr a partir

do primeiro dia útil subsequente à data da última publicação, ou seja, dia 08/07/2020. 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
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