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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS N°
008/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 307/2020.

No decimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, no Paço
Municipal sito à Rua Alfredo Bueno nO. 1235, a Comissão Permanente de Licitação encerrou o
prazo para recebimento dos Envelopes Habilitação e Proposta de Preços, referente à Tomada de
Preços em epígrafe, que tem por objeto a "Aquisição, instalação e "start-up" de 02 (dois)
transformadores de distribuição para a cabine de média tensão da Captação de Água - Rio
Jaguari, utilizados na alimentação elétrica dos conjuntos de motobomba utilizados no
tratamento de água potável distribuído no município", ficando constatado que apresentaram os
Envelopes para a licitação em apreço, as seguintes licitantes:

1) SMX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP - CNPJ

18.112.654/0001-72;

2) TOP POWER ENGENHARIA LTDA - CNPJ 13.433.616/0001-06

3) VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA - CNPJ 37.515.919/0001-28

Do que para constar, vai digitado o presente Termo, nessa única via, que vai assinado pelos
membros da Comissão.

Membro
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Mem~ro
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA, ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO N° 307/2020.

No décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 09:30, na sala de sessões

do Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a

presença de seus integrantes, para realização de sessão pública para abertura dos "Envelopes

Habilitação" da Tomada de Preços acima mencionada, cujo objeto é "Aquisição, instalação e start-

up de 02 (dois) transformadores de distribuição para a cabine de média tensão da captação de água

- Rio Jaguari, utilizados na alimentação elétrica dos conjuntos de motobomba utilizados no

tratamento de água potável distribuído no município". Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede

para constar que também esteve presente o Senhor Ricardo Ferreira Abdo, Analista de Saneamento

da Secretaria de Meio Ambiente. O Senhor Presidente pede para constar ainda que estiveram

presentes os representantes das empresas SMX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS -

EIRELI - EPP - CNPJ 18.112.654/0001-72 e VERGUEIRO INSTALACÃO ELÉTRICA

LTDA - CNPJ 37.515.919/0001-28, os senhores Antonio Carlos Castellani e Gilberto Belo da

Silva, respectivamente. O representante da empresa TOP POWER ENGENHARIA LTDA -

CNPJ 13.433.616/0001-06 esteve ausente. Pede para constar, finalmente, que as licitantes se

encontram devidamente cadastradas. Após, foram rubricados em seus fechos os envelopes

"Proposta de Preços" bem como os envelopes "Habilitação", sendo estes últimos abertos.

Analisados os documentos constantes dos envelopes Habilitação apresentados, que devem atender

ao disposto na cláusula 7.4 do Edital, esta Comissão declara, porque achados conforme,

HABILITADOS os licitantes: SMX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI -

EPP - CNPJ 18.112.654/0001-72, TOP POWER ENGENHARIA LTDA - CNPJ

13.433.616/0001-06, VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ

(
37.515.919/0001-28. A análise dos documentos técnicos foi realizada pelo representante da

Secretaria de Meio Ambiente. Os envelopes "Proposta de Preços" ficarão sob custódia desta

Comissão. 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 a constar, fica

consignado que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta
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Prefeitura para que se publique o julgamento na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos

termos do art. 109, I alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este

julgamento, começando a correr este prazo a partir do dia 21/09/2020, primeiro dia útil subsequente

à data da última publicação. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão,

indo esta assinada por todos os presentes.

Comissão e Licitações: Representantes presentes:

~~VE~GUEIROíTALACAO ELETRICA
LTDA
Gilberto BfW\da Silva
CPF: 003.avO.248/· 1\ \

~L~~
Luciano Sena Caxias de Araújo
Membro

SMX INDU \fRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
- EIRELI - E1\P
Antonio Carlos Castellani
CPF: 566.625.728/53

--xrrãil3AParecida de Alm
Membro

L .I ~~cardo Ferreira bdo
Analista de Saneamento - Secretaria de Meio
Ambiente
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