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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS
APRESENTADA POR EMPRESA ME QUE EXERCEU DIREITO DE PREFERÊNCIA,
CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 177/2020-
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020.

No oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na sala de sessões do

Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a

presença de seus integrantes, participando dos trabalhos o membro suplente Ricardo Moreira

Barbosa que neste ato substitui o membro titular Guilherme Garcia, para abertura do envelope

Proposta de preços da nova proposta apresentada pela empresa PAVINC PAVIMENTAÇÃO

INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ 14.062.611/0001-79 que

exerceu seu direito de preferência por ser ME/EPP cujo valor originalmente apresentado

encontrava-se na margem de 10% (dez por cento) em relação ao melhor valor apresentado (empresa

Lagotela EIRELI) de R$ 994.559,58 (Novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e

nove reais e cinquenta e oito centavos) e, portanto, empatadas fictamente. A nova proposta foi

tempestivamente protocolizada no dia 26 de agosto de 2020 e encontra-se tecnicamente adequada

aos pressupostos exigidos no Edital, isso conforme avaliação do Engenheiro da Secretaria de

Mobilidade Urbana Regis Totti Seben. Isso posto, esta Comissão realizou o julgamento chegando

ao seguinte resultado final: 1° lugar e vencedora PAVINC PAVIMENTAÇÃO

INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ 14.062.611/0001-79 com o

valor global de R$ 994.555,58 (novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco

reais e cinquenta e oito centavos); 2° lugar 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); 30 lugar 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); 40 lugar 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) e 5° 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 e sessenta e
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nove centavos). O Senhor Presidente pede para constar que esteve presente o Engenheiro Senhor

Regis Totti Seben lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana. Aberto o envelope, seu conteúdo foi

rubricado por todos. 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 10/09/2020, 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.

Representante Secretaria de Mobilidade

~------~-----
Regis Totti Seben
Engenheiro

afa Belluco Guerrim
Membro

~~
~deAlmeida

Membro
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