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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS,

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N' 007/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 339/2021.

No vigésimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte c um, com início às 09:00

horas, na sala das sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão

Permanente de Licitação, com a presença da membro suplente Aline Fernanda Arruda Leite e o

engenheiro Reais Totti Seben da Secretaria de Mobilidade Urbana para abertura dos envelopes

Proposta de Preços das empresas habilitadas, julgamento e classificação. Aberto os envelopes

seus conteúdos Foram rubricados. Os valores globais propostos pelas empresas foram os

seguintes: HJIW CONSTRUTORA EIRELI - ME -- CNPJ: 34.422.779/0001-55 com o valor

R$ 1 03.602,77 (cento e três mil, seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos) e LAGOTELA

EIREL[ -- CN]'J: 20.368585/0001-04 com o va]or R$ 115.116,01(cento e quinze mi], cento e

dezasseis reais e um centavo). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$

76.551,34 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos),

levando em conta o valor orçado estimado pela Administração de R$ 115.116,01(cento e quinze

mil, cento e dezasseis reais e um centavo), as propostas de preços em questão, ao menos neste

quesito imediato, encontram-se adequadas. Após análise realizada pelo engenheiro, foi

verificado que as propostas estão em conformidade com o edital. Diante do exposto, as empresas

foram classificadas na seguinte forma: I' lugar e vencedora a empresa HJM CONSTRUTORA

EIRELI - ME - CNPJ: 34.422.779/0001-55 com o valor R$ 103.602,77 (cento e três mil,

seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos) e em 2' e último lugar a empresa LAGOTELA

EIRELI -- CNPJ: 20.368585/0001-04 com o valor R$ 115.116,0 1(cento e quinze mil, cento e

dezesseis reais e um centavo). O presidente pede para constar que o procedimento licitatório

será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para publicação dessejulgamentg.g

na forma da Lei, abrindo-se prazo recursal nos moldes do artigo 109, incisa 1, alínea "b" da Lei

8.666/93, que deve ser contado do primeiro dia útil subsequente à data da última publicação.
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Nada mais havendo digno de nota nem a tratar encerrou-se a sessão. A Ata foi lida, acha

conforme e assinada por todos
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Luciano Sana Caiiãs de Araújo

Alise Fenlanda Arriiãa Leite

Mettlbro Suplente

Representante da Secretaria de Mobilidade
Urbana:
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