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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DE NOVA PROPOSTA DE PREÇOS E
CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N' 005/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N'
146/2022.

OBJETO: Prestação de serviços de recapeamento asfáltico e implantação de sinalização horizontal e
vertical, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para o recapeamento
de trecho da Avenida Luciano Vlademir Poltronieri(trecho compreendido entre a Avenida Antânio Pinto
Catão e a Rua Dom Pedro 1) na zona urbana do Município de Jaguariúna, conforme Contrato de repasse
n' 895236/20 1 9 -- operação OGU n' 1 069.0 1 3-59/20 1 9/MDR.

No décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início às 09:00 horas. na sala de
sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com
a presença dos membros abaixo assinados, para abertura do novo envelope Propostas de Preços da
empresa habilitada e julgajnento de classificação. Não compareceu representante. Aberto o envelope,
seu conteúdo foi rubricado e analisado de acordo com os quesítos dispostos no Edital. O preço total
global proposto pela lícitante habilitada CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -- CNPJ:
02.647.165/0001-85 foi de R$ 71 5.384,31 (setecentos e quinze mil trezentos e oitenta e quatro reais e
trinta e um centavos), que diverge do valor por extenso que é de R$ 71 5.402,30 (setecentos e quinze míl
quatrocentos e dois reais e trinta centavos), valor esse indicado nos demais documentos que compõem a
Proposta de Preços. Tendo isso em vista e o disposto no Edital, na alínea g.l da cláusula 7.11.1,
considera-se como valor global ofertado o montante de R$ 715.402,30 (setecentos e quinze mil
quatrocentos e dois reais e trinta centavos). No mais, as causas indicadas na análise feita em Sessão
anterior, relativa à proposta de preços, foram saneadas e a nova proposta considerada, então, adequada
aos parâmetros balizadores do instrumento convocatória. De modo que a empresa fica classificada para
prosseguimento no feito em l ' e único lugar, nos termos expostos. O Presidente pede para constar que o
procedimento licitatório será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para publicação

digno de nota nem a tratar encerrou-se a sessão.

Ricardo Moreira Barbosa
Membro
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