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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020 - PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO
N° 307/2020.

No vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mi I e vinte, às 14:00 horas, na sala das

Comissões reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus

integrantes, ao final assinados, para abertura dos envelopes proposta de preços bem como real ização

do julgamento de classificação. O senhor presidente pede para constar que participou dos trabalhos

para avaliação técnica o Senhor Ricardo Ferreira Abdo, Analista de Saneamento da Secretaria de

Meio Ambiente. Representando a empresa SMX compareceu o Senhor Antonio Carlos Castellani.

Abertos os envelopes seus conteúdos foram rubricados por todos e as propostas de preços

analisadas. A empresa SMX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNP J

18.112.654/0001-72 apresentou o valor global de R$ 72.124,00 (setenta e dois mil, cento e vinte

e quatro reais); a empresa VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA - CNPJ

37.515.919/0001-28 apresentou o valor global de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e

novecentos) e a empresa TOP POWER ENGENHARIA LTDA - 13.433.616/0001-06

apresentou o valor global de R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil, novecentos). Após análise técnica

das propostas e deliberação desta Comissão decidiu-se pela desclassificação da empresa TOP

POWER pois não atendeu o disposto na Cláusula 8.0, alínea "b" do Edital, estando ausente a Ficha

Técnica completa dos transformadores ofertados. Assim, restaram classificadas as empresas

remanescente da seguinte forma: em primeiro lugar e vencedora a empresa SMX INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ 18.112.654/0001-72 com o valor global de

R$ 72.124,00 (setenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais); em segundo lugar a empresa

VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA - CNPJ 37.515.919/0001-28 com o valor

global de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos). 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 30/09/2020, primeiro dia

útil subsequente à data da última publicação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura

desta Ata. Reaberta a sessão, sta foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a

tratar, encerrou-se a sessão, i

Pâgi", Ide 2 /
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