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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 177/2020.

No vigésimo quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09:00 horas, na sala das
comissões da Prefeitura do Município de Jaguariúna, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, para abertura dos envelopes Propostas de Preços das empresas habilitadas. Aberto
os envelopes seus conteúdos foram rubricados. Os valores propostos pelas empresas foram os
seguintes: CONSULTTAR ENGENHARIA - CNPJ 34.713.881/0001-00, com o valor global
de R$ 1.148.702,34 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e dois reais e trinta
e quatro centavos); EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ
01.031.503/0001-97, com o valor global de R$ 1.150.245,21 (um milhão, cento e cinquenta
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos); LAGO TELA EIRELI -
CNPJ 20.368.585/0001-04, com o valor global de R$ 994.559,58 (novecentos e noventa e
quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); MARCIANO
ALVES CARVALHO ME - CNPJ 15.246.799/0001-78, com o valor global de R$ 1.093.576,11
(um milhão, noventa e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e onze centavos); PAVINC
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ
14.062.611/0001-79, com o valor global de R$ 1.087.038,78 (um milhão, oitenta e sete mil, trinta
e oito reais e setenta e oito centavos) e TRILHA ENGENHARIA LTDA EPP - CNPJ
10.643.254/0001-81, com o valor global de R$ 1.249.162,69 (um milhão, duzentos e quarenta e
nove mil, cento e sessenta e dois reais sessenta e nove centavos). Esteve presente o Sr. Regis
Totti Seben, engenheiro lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana, para efetuar as análises
pertinentes. Após as avaliações verificou-se que a proposta apresentada pela empresa
MARCIANO ALVES CARVALHO ME não se adequou ao exigido na cláusula 8.0 do Edital,
visto que deixou de apresentar a composição do Índice de Bonificação e Despesas lndiretas
(BDI), nos termos do exigido na alínea a.3 da cláusula. Nesse sentido, de acordo com a cláusula
9.13 do Edital forçosa a DESCLASSIFICAÇÃO, já que em desacordo com o exigido. As
demais empresas foram classificadas da seguinte forma: Primeiro lugar, LAGOTELA
EIRELI, com o valor global de R$ 994.559,58 (novecentos e noventa e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), segundo lugar, PAVINC
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com o valor
global de R$ 1.087.038,78 (um milhão, oitenta e sete mil, trinta e oito reais e setenta e oito
centavos), terceiro lugar, CONSULTT AR ENGENHARIA, com o valor global de R$
1.148.702,34 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e dois reais e trinta e
quatro centavos), quarto lugar, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
LTDA, com o valor global de R$ 1.150.245,21 (um milhão, cento e cinquenta mil, duzentos
e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) e em quinto lugar, TRILHA ENGENHARIA
LTDA EPP, com o valor global de R$ 1.249.162,69 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil,
cento e sessenta e dois reais sessenta e nove centavos). O valor de exequibilidade verificado por
esta Comissão é de R$ 784.383,22 (setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três
reais e vinte e dois centavos), levando em conta o valor orçado estimado pela Administração de
R$ 1.290.805,16 (um milhão, duzentos e noventa mil, oitocentos e cinco reais e dezesseis
centavos). Considerando o acima apontado e tendo a empresa PA VINC condição de D
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte tem-se que o valor por ela proposto está dentro da .~
margem de até 10% (dez por ce o) superior à proposta de menor valor, portanto, empatadas.
Isso posto foi ela convocada a ex rcer seu direito de preferência conforme a cláusula 9.11.1,
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alínea "a", para apresentação de nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data desta sessão pública, ou seja, até dia 31 de agosto de 2020. O representante da empresa
informou ter interesse no exercício do seu direito. 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. 109, I 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 26/08/2020, primeiro
dia útil subsequente à data da última publicação. 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, encerrou-se a sessão indo esta assinada pelos membros da Comissão.

de Licitações: Engenheiro da Secretaria de Mobilidade
Urbana:

Luciano Sena Caxias de Araújo
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Marcos Roberto Constantino
CPF: 177.692. 58-05
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INFRAESTRUTURA LTDA
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Alexandre Patrussi de Souza
CPF: 184.322.658-88
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