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4IA DE REUNIAO DE JU±eAMENTO DE PROPoslrs Nr. 1/2022
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Ao(s) 4 de Marap de 2022, as 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
, reuniram-se os membros da
Comissao de Licitaoao, desiginada pela(o) Portaria n° 323/2022, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execugao dos itens descritos no Processo Licitat6rio n° 17/2022, licita¢ao n° 3/2022 -CV, na modaljdade de Convite p/ Obras
e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo ap6s julgadas as
propostas,
a
comissao
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Parecer da Comissao:

A Comissao Permanente de Licitac6es composta pelos membros: Avelino Benedito Ramos Neto; desempenhando as
fung6es de Presidente, Claudio Bueno de Oliveira, Edinaldo Luar Pimentel Coelho e Marcos Jos6 lldefonso Pinheiro,

prosseguiu com abertura e julgamento dos envelopes de propostas na data de hoje. Foram convidadas 05 (cinco)
empresas sendo elas: DBW PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ N° 06.323.358/0001-31: SERVALEN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 26.236.557/0001-10; RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTACOES, CNPJ N°
17.033.265/0001-99: SINTESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 54.444.971/0001-50; e M. MATOS ENGENHARIA,

CNPJ N° 32.781.600/0001-20. 03 (tr6s) empresas apresentaram o envelope de proposta, sendo elas, SERVALEN
ENGENHARIA LTDA, DBW PAVIMENTACA0 E CONSTRUCOES LTDA e RODRIGO S. DO NASCIMENTO
PAVIMENTACOES. Dando inicio aos trabalhos a CPL rubricou todos os envelopes e seguiu para a abertura dos
envelopes de propostas das empresas participantes, de acordo com item 5 do edital, que esta em conformidade com o
artigo 32, § 1° da Lei Federal de N° 8666/1993, tendo sido dispensada a apresenta€ao da documentacao em seu todo.
As empresas SERVALEN ENGENHARIA LTDA e RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTACOES estao
enquadradas como ME/EPP. Sendo assim, ap6s analise, as empresas ficaram classificadas na seguinte ordem: 1° RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTACOES, no valor global de R$ 204.085,37 (duzentos e quatro mil, oitenta
e cinco reais e trinta e sete centavos); 2° - SERVALEN ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 208.680,04
(duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta reais reais e quatro centavos); 3° - DBW PAVIMENTACAO E
CONSTRUCOES LTDA, no valor global de R$ 210.390.55 (duzentos e dez mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e
cinco centavos). Assim sendo, a CPL declarou como vencedora a seguinte empresa: RODRIGO S. DO NASCIMENTO
PAVIMENTACOES. Desta forma, fica aberto o prazo de 02 (dois) dias para interposigao de recurso por qualquer
interessado. Nada mais havendo encerra-se a presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitaeao.

Nazafe Paulista, 4 de Mareo de 2022
CoMISSAO:
Avelino Benedito Ramos Neto

Presidente da Comissao de Licitaeao

Claudio Bueno de Oliveira

Edinaldo Luar pimentel coelho

Desenhista Projetista
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Paulo Henrique Aparecido Rodrigues

...- Suplente do Presidente

Marcos Jos6 lldefonso Pinheiro

...- Suplente dos Membros

