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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS,
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA TOIVIADA DE PREÇOS N' 003/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 028/2022.

Objeto: Contratação de empresa para construção de posto de transformação de 300 KVA, na
Fazenda da Barra, conforme prometo aprovado na CPFL UC: 400210683 1 . -- FINISA - Contrato de
Financiamento n' 0529.795-19.

No trigésimo primeiro dia do mês dc março de dois mil e vinte e dois, 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 dos membros abaixo assinados e o Assessor l da Secretaria de Turismo e

Cultura, Senhor Wesley Sirva Maciel Lama, além da representante da empresa RG GERADORES.

Senhora Elaine Cristina Pasqualetti da Salva para abertura dos envelopes Proposta de Preços das
empresas habilitadas e julgamento de classificação. Aberto os envelopes seus conteúdos foram

rubricados por todos os presentes. Os valores globais propostos pelas empresas foram os seguintes:
RG GERADORES, COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS
EIRELI CNPJ 11.760.749/0001-53, com o valor global R$ 1 16.516,22 (cento e dezesseis mil
quinhentos e dezasseis reais e vinte e dois centavos), empresa TOP POWER ENGENHARIA

LTDA - CNPJ 13.433.616/0001-06, com o valor global R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais) e a empresa ANDRÉ HOFFMANN RODRIGUES ME -- CNPJ 20.853.709/0001-47. com

o valor global R$ 136.154,5 1 (cento c trinta e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta

e um centavos). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$ 88.123,17(oitenta
e oito mil cento e vinte e três reais e dezassete centavos), levando em conta o valor orçado estimado
pela Administração de R$160.181,78 (cento e sessenta mil, cento e oitenta e um reais e setenta e
oito centavos). Analisadas as propostas de preços em questão pelo representante da Secretaria de
Turismo e Cultura verificou-se adequabilidade aos parâmetros previstos no edital. Portanto. as
empresas foram assim classificadas: I' lugar c vencedora a empresa RG GERADORES,
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - CNPJ
11.760.749/0001-53, com o valor global R$ 116.516,22 (cento e dezesseis mil quinhentos e
dezasseis reais e vinte e dois centavos); ein 2' lugar a empresa TOP POWER ENGENHARIA

LTDA -- CNPJ ]3.433.616/0001-06, com o valor global R$ 125.000,00 (cento e vinte c cinco mil
reais) e em 3' c último lugar a empresa ANDRE HOFFl\lIANN RODRIGUES ME -- CNPJ
20.853.709/0001-47, com o valor global R$ 136.154,5 1 (cento e trinta e seis mil cento e cinquenta
c quatro reais e cinquenta e um centavos). O Presidente pede para constar que o procedimento
licitatório será encaminhado ao DepaiÍfãi@to de Licitações e Contratos para publicação desse
julgamento na forma da Lei, abrindo-seb)razo ?lKcursal nos moldes do artigo 109, inciso 1, alínea "b"

da Lei 8.666/93, que deve ser contado dit primeiàR. 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, achada conforme

Ricardo Moreira Barbosa
Metnbro

Representante da Secretaria
Cultura:

de Turismo e

Wesley Sirva Maciel Lima
Assessor 1 -- Secretaria de Turismo e Cultura

Representante credenciada

RG GERADORES, COMERCIO
MATERIAIS ELETRICOS E
TECNICOSEIRELI

Elaine Cristina Pasqualetti da Salva
CPF 250.262.688-97
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