OBJET0 DA LICITACAO:
Abertura do processo licitat6rio Revitalizaeao da Praga Alvaro Guiao, conforme Convenio n°000002/2021.

4rmEELUNIAOLDE_JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 2/2022

lsociu®ncla: 2!

Ao(s) 5 de Maio de 2022, as 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
, reuniram-se os membros
da Comissao de Licitagao, desigjnada pela(o) Portaria n° 323/2022, para julgamento das propostas de preco das proponentes habilitadas

para fornecimento e/ou execugao dos
itens descritos no Processo Licitat6rio n°
Concortencia p/ Obras e Serv. Engenharia.

23/2022, Licita¢ao n° 1/2022 - CC, na modalidade de

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

Parocor da Comissao:

A Comissao Permanente de Licitac6es composta pelos membros: Avelino Benedito Ramos Neto; desempenhando as
fung6es de Presidente, Claudio Bueno de Oliveira e Edinaldo Luar Pimentel Coelho, seguiu para fase de abertura e
julgamento dos envelopes de propostas na data de hoje. Sendo instalada a sessao publica do certame em epigrafe,
autorizada pelo llmo. Sr. Candido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito, para abertura e julgamento do envelope de
proposta das empresas habilitadas no processo administrativo n° 64/2022, a CPL prosseguiu o certame com a
abertura dos envelopes n° 2 (Proposta), das empresas habilitadas e que ofertaram os seguintes valores: SERVALEN
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 26.236.557/0001-10 (R$369.667,47) e AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA, CNPJ n° 23.481.429/000143 (R$371.634,29). Sendo ambas as empresas enquadradas coma ME/EPP. Ap6s
analise, verificou-se que as propostas sao validas. atendendo o exigido no edital. Tendo a seguinte classificacao: 1° SERVALEN ENGENHARIA LTDA ofertou o valor total de R$369.667,47 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e
sessenta e sete reajs e quarenta e sete centavos). 20 -AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ofertou o
valor total de R$371.634,29 (trezentos e setenta e urn mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Desta forma, a CPL declarou a empresa SERVALEN ENGENHARIA LTDA como vencedora do presente certame,
com valor de R$369.667,47 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete
centavos). Fica aberto a prazo de 05 (cinco) dias para interposieao de recurso por qualquer interessado, nao havendo
interposieao de recurso fica determinada a remessa dos autos a autoridade superior para eventual Homologaeao e
Adjudicacao.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitaeao e pelos
representantes das proponentes.
Nazafe Paulista, 5 de Maio de 2022

enMissAO:
Avelino Benedito Ramos Neto
Claudio Bueno de Oliveira

Edinaldo Luar Pimentel Coelho

Paulo Henrique Aparecido Rodrigues

- Suplente do Presidente

Marcos Jos6 lldefonso Pinheiro

-Suplente dos Membros

