OBJETO DA LICITAC^O;
Execucao de Projeto Paisagistico, Arborizacao e Equipamentos de uso Pdblico no Recinto de Exposig6es, localizado na Rod. Juvenal
Ponciano de Camargo -SP 036 - KM 68, Centro, Nazafe paulista/SP

ALA_DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2022

(Sequ6ncia;jJ

Ao(s) 24 de Junho de 2022, as 10:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
, reuniram-se os membros
da Comjssao de Licitagao, 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° 43/2022, Licitagao n° 7/2022 -CV, na modalidade de Convite p/ Obras
e Serv. Engenharia.

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

Parecor da Comlssao:

A Comissao Permanente de Licitag6es composta pelos membros: Avelino Benedito Ramos Neto; desempenhando as
fung6es de Presidente, Claudio Bueno de Oliveira e Edinaldo Luar Pimentel Coelho, prosseguiu com abertura e

julgamento dos envelopes de propostas na data de hoje.

Foram convidadas 04 (quatro) empresas sendo elas:

SERVALEN ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 26.236.557/0001-10; RODRIGO S. DO NASCIMENT0 PAVIMENTACOES,
CNPJ N° 17.033.265/0001-99; SINTESE ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 54.444.971/0001-50; e BELO ENGENHARIA
E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. CNPJ N° 40.989.307/0001-81. 03 (ties) empresas apresentaram o envelope de

proposta, sendo elas, SERVALEN ENGENHARIA LTDA (R$ 131.482,85) ) representada por Renato Comes de Oliveira
-CPF: 129.691.168-39, SINTESE ENGENHARIA LTDA (R$ 139.000,00) representado por Luiz Wanderley Gomes CPF: 077.461.708-03 e BELO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (R$ 125.283,36) representada por
Guilherme Augusto Barbosa Arantes -CPF: 371.865.698-11. 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
apresentagao da documentagao em seu todo.
Foram feitas diligencias para comprovar o enquadramento como
ME/EPP das empresas SERVALEN ENGENHARIA LTDA e SINTESE ENGENHARIA LTDA. Todas as empresas
presentes estao enquadradas como ME/EPP.
A empresa SINTESE ENGENHARIA LTDA deixou de apresentar
planilha de custo e cronograma conforms item 7.2 do Edital e teve sua proposta desclassificada. Sendo assim, ap6s
analise, as empresas ficaram classificadas na seguinte ordem: 1° -BELO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA, no valor global de R$ 125.283,36 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e tres reais e trinta e seis
centavos); 2° -SERVALEN ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 131.482,85 (cento e trinta e urn mil,

quatrocentos e oitenta e dois reais e oilenta e cinco centavos); Assim sendo, a CPL declarou como vencedora a
seguinte empresa: BELO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. Todas as empresas presentes estavam
com representante no certame, desta forma ap6s indagado pelo presidente da CPL, os licitantes presentes abriram
mao da faculdade de interposigao de recurso e do respectivo prazo. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente
ata que ap6s lida e aprovada vai assinada pelos presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento, da qual foi assinada a pre§ente ata pela Comissao de Licitagao.

Nazafe Paulista, 24 de Junho de 2022
COMISSAO:

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
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