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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N' 006/2020 PROCEDIMENTO L]CITATÓR]O N' ]94/2020.

No vigésimo quarto día do mês de junho de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na sala das
comissões da Prefeitura do Município de Jaguariúna, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, com a presença do membro suplente Ricardo Moreira Barbosa, substituindo o membro Rafael

Belluco Guerrini, para abertura do envelope Proposta de Preços da empresa habilitada. Aberto o
envelope seu conteúdo foi rubricado. O valor proposto pela empresa NEW GREEN ENERGIA
E SINALIZAÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 00.275.841/0001-01 foi o valor global de R$
173.881,32 (cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).
A proposta de preços em questão, inclusive em relação aos ditames do Edital encontra-se
adequada, e esta Comissão decide pelo seguinte resultado: Primeiro e único lugar e vencedora
a única empresa participante acima mencionada, com o valor global de RS 173.881,32 (cento e
setenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Fica consignado que o
procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura
para que se publique ojulgamento de classificação na forma da lei. Considerando a presença do
representante da empresa nesta Sessão e sua manifestação expressa pela renúncia ao direito de
interposição de recurso e considerando ainda que a legitimidade recursal nesse momento
processual atinge tão somente os participantes, tão logo seja publicado estejulgamento, que
se dê o devido prosseguimento. A sessão 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

Valdeci Augusto da Rosa
CPF: 137.609.438-02
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