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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 - PROCEDIMENTO LICITA TÓIUO N° 187/2020.

No décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09:00 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 a membro suplente Marisa Aparecida

Rissatti que neste ato substitui a membro titular Nayma Ticiane de Almeida Pessin, para abertura

do envelope Proposta de preços da única empresa habilitada no certame e consequente julgamento.

Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que também estiveram presentes o

Engenheiro Senhor Narciso Alexandre Vendrame lotado na Secretaria de Planejamento e o

representante da Secretaria de Obras e Serviços o Senhor Thiago Alface Chiavegato que farão a

análise da proposta da empresa NATIELI APARECIDA FERREIRA EPP - CNPJ

15.027.80110001-18. Aberto o envelope, seu conteúdo foi rubricado por todos. Após a

mencionada avaliação, esta Comissão procederá ao julgamento quanto à classificação. Veriticou-

se que o valor total apresentado como proposta foi: NATIELI APARECIDA FERREIRA

EPP - R$ 271.524,53 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e

cinquenta e três centavos). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$

190.067,17 (cento e noventa mil, sessenta e sete reais e dezessete centavos), levando em conta o

valor orçado estimado pela Administração de R$ 280.397,83 (duzentos e oitenta mi, trezentos e

noventa e sete reais e oitenta e três centavos). A proposta de preços em questão, ao menos neste

quesito imediato, encontra-se adequada. Suspendeu-se a sessão pública até a finalização da

avaliação da proposta de preços apresentada e o consequente julgamento final. As análises dos

técnicos responsáveis indicaram adequação da proposta apresentada aos quesitos dispostos no

Edital e outros aspectos técnicos. Chegou-se, portanto, ao seguinte resultado: 1° lugar e vencedor

a empresa NATIELI APARECIDA FERREIRA EPP com o valor global R$ 271.524,53

(duzentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Fica consignado que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos

desta Prefeitura para que e publique o resultado deste julgamento e dê o prosseguimento que

entender necessário. Ases ão também foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata.
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Reaberta, o 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 por todos os presentes.
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Luciano Scna CaxTas de Araújo
Membro

Maris Aparecida Rissatti
Memb o suplente

Narc' andre Vendrarne
Secretaria de Planejarncnto

Representante Secrctaria de Obras e
Scrviços:

Thiago Alface hiavcgato
Chcfe de Divisão
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