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ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA
DE PREÇOS N' OO1/2020 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' ll0/2020.

No décimo oitavo dia do mês de Maio de dois mil e vinte, às 09:00 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de seus

integrantes com o membro suplente Ricardo Moreira Barbosa que neste ato substitui o membro

titular Nayma Ticiane de Almeida Pessin e o engenheiro da Secretaria de Mobilidade Urbana senhor

Régis Totti Seben para abertura dos envelopes Proposta de Preços das empresas participantes, vale

dizer Crisciuma Companhia Comercial Eireli -- CINPJ 04.467.737/0001-70, Lagotela

Eireli -- CNPJ 20.368.585/0001-04 e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil

LTDA -- CNPJ 14.062.611/0001-79. Estiveram presentes os representantes Henrique Alexandre

Costa e Marcos Roberto Constantino representantes das empresas Crisciuma Companhia

Comercial Eireli e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil LTDA,

respectivamente. Abertos os envelopes, seus conteúdos foram rubricados. Após a mencionada

avaliação, esta Comissão procederá ao julgamento quanto à classificação. Além disso, verificou-se

que os valores totais apresentados como propostas foram: Crisciuma Companhia Comercial

Eire[i - RS 8]7.690,09 (oitocentos e dezessete mi], seiscentos e noventa reais e nove centavos),

Lagotela Eireli -- RS 819.410,85 (oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e dez reais e oitenta

e cinco centavos) e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil LTDA. - RS

733.333,37 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete reais). O

valor de exequibilídade verificado por esta Comissão é de R$ R$ 553.101,34 (quinhentos e

cinquenta e três mil, cento e um reais e trinta e quatro centavos), levando em conta o valor orçado

estimado pela Administração de R$ 912.712,96 (novecentos e doze mil, setecentos e doze reais e

noventa e seis centavos). As propostas de preços em questão, ao menos neste quesito imediato,

encontram-se adequadas. Suspendeu-se a sessão pública até a finalização da avaliação das propostas

de preços apresentadas e o consequentejulgamento final. Chegou-se ao seguinte resultado: I' lugar

e vencedor empresa Pavinc Pavimentação Infraestrutu ra e Construção Civil LTDA com o valor

global RS 733.333,37 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete

reais); segundo lugar Crisciuma Companhia Comercial Eireli com o valor global RS 817.690,09

(oitocentos e dezessete mil, seiscentos e noventa reais e nove centavos) e terceiro lugar Lagotela

Eireli com o valor global -- RS 819.410,q5 (oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e dez reais

11 Página l de 2

@



Prefeitura do Município de Jaauaríúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9825/ 9786

e oitenta e cinco centavos). Fica consignado que o procedimento será encaminhado ao

Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura para que se publique o julgamento de

classificação na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 1 09, 1 alínea «b'' da

lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a estejulgamento, começando a correr este prazo

a partir do dia 20/05/2020, primeiro dia útil subsequente à data da última publicação. 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 presentes.

Engenheiro.!ilesponsãVê

Régis TÓÍti Seben
Secretaria de Mobilidade Urbana

Mentbro

Marcos Roberto Constantino
CPF: 177.692.558-05

Membro
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