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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N' 004/2020 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 135/2020.

No nono dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 13:00 horas, na sala das comissões da
Prefeitura do Município de Jaguariúna, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a
presença de todos os seus Integrantes para abertura dos envelopes Proposta de Preços das
empresas habilitadas, vale dizer A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
-CNPJ 46.729.257/0001-80, CONCREAR SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ 30.8 16.414/0001-
54, LAGOTELA EIREL] CNPJ 20.368.585/000]-04, PAVINC PAVIMENTAÇÃO
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ 14.062.611/0001-79 e
ROBERTO DA SILVA MUNIZ CONSTRUÇÃO CNPJ 33.887.557/0001-45. Abertos os
envelopes seus conteúdos foram rubricados. Os valores globais propostos pelas empresas foram
os seguintes: A. FERNANDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 409.994,01
(quatrocentos e nove mil novecentos e noventa e quatro e um centavo), CONCREAR
SERVIÇOS EIRELI EPP -- R$ 425.487,13 (quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e treze centavos), LAGOTELA EIRELI - R$ 397.564,42 (trezentos e noventa
e sete míl quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois), PAVINC PAVIMENTAÇÃO
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA RS 370.5 13,86 (trezentos e setenta
mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e ROBERTO DA SILVA MUNIZ
CONSTRUÇÃO R$ 451 .030,96 (quatrocentos e cinquenta e um mil trinta reais e noventa e
seis centavos). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$ 287.642,65
(duzentos e oitenta e sete míl seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos),
levando em conta o valor orçado estimado pela Administração de R$ 492. 1 29,54 (quatrocentos
e noventa e dois mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). As propostas de
preços em questão, ao menos neste quesito imediato, encontram-se adequadas. O presidente
pede para constar que a sessão será suspensa a flm de que o procedimento licitatório sda
encaminhado à Secretaria de Juventude, Exporte e Lazer de modo que o Responsável técnico
proceda às análises das propostas apresentadas e verifique suas adequações aos parâmetros
delimitados no Edital de maneira a viabilizar posterior julgamento de classificação por parte
desta Comissão. A sessão também foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata.
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
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