GAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE ABERTURA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
CONVITE DE N° 002/2021

As dez horas e dez minutos, do dia três de maio de dois mil e vinte e um na sede da

Câmara Municipal de Bertioga, sito à Rua Reverendo Augusto Paes D'Ávila, 374 Rio da Praia, Bertioga, São Paulo, reuniu-se à Comissão Permanente de Licitação,
formada pela Sra. Elaine Amorim Justo Nehme (Presidente), Jean Cario Muniz e

Késia Seidel de Almeida(Membros)abaixo assinado, em atendimento ao processo de
n° 059/2021, referente a licitação modalidade Carta Convite de n° 002/2021, tipo
Menor Preço Global, que tem como objeto a prestação do serviço técnico para a
elaboração de edital, e acompanhamento técnico no procedimento licitatório para a
execução da obra, e da prestação do serviço técnico de acompanhamento e
fiscalização da execução da obra, conforme o termo de referência Anexo I, deste

Edital. A fim de procederem à abertura e julgamento das propostas dos licitantes,
externando a respectiva classificação apurada. Tendo a palavra a Sra. Elaine Amorim
/

Justo Nehme (Presidente), informou que o edital poderia ser retirado nas
dependências do Legislativo e que.o citado edital, encontrava-se fixado ao átrio e .
inserido no site desta Casa e encaminhado ao TCESP, conforme determinação do j
Comunicado 029/2020. Foram convidadas as empresas Saturnino Engenharia e
Comércio EPP, JM Rocha Serviços de Manutenção Eirelli e ARQ Soluções em

Serviços Eirelli. Participaram do certame licitatório as empresas A.F. BARRAGAM

j

LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. E REFORMAS, J.M. ROCHA j
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI e ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS
EIRELI. Registramos a presença do Sr. Júlio César Escritori, portador do RG
23.320.510-X e do CPF n° 097.842.628-27, representante da empresa A.F.

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
ESTADO DE SÃO PAULO
BARRAGAM LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL B
REFORMAS e da Sra. Jandaia Moraes Rocha, portadora do RG n° 22.917.713 e do

CPF n° 265.239.378-28, representante da Empresa J.M. ROCHA SERVIÇOS E

MANUTENÇÕES EIRELI. A.Empresa ARQ SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI
não encaminhou representantes. Iniciamos a abertura do envelope "A"- Habilitação

da empresa ARQ SOLUÇÕES ÉM SERVIÇOS EIRELI, devidamente lacrado.
Entretanto verificou-se que a empresa não apresentou os documentos constantes na
alínea "e" do item 4.2.3.2.1, sendo portanto, considerada inabilitada a prosseguir no"

certame. Posteriormente, foi procedida a abertura do Envelope "A" da Empresa A.F.

BARRAGAM LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS,
verificou-se, conforme o item 4.2.3.2.1 quanto à habilitação jurídica a empresa não

apresentou a alínea "d" e,"e". quanto ao item 4.2.3.2.2 quanto à regularidade fiscal
apresentou os documentos com data de validade vencida. Mesmo apresentando
declaração de ME a empresa toma-se inabilitada por não ter atendido aos itens
citados quanto a habilitação jurídica. Foi questionado aos representantes das

empresas se gostariam de impetrar recurso quanto a habilitação e os representantes
declinaram quanto ao exposto. Passamos a analisar o envelope "A" da Empresa J.M.

ROCHA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI que após lido e conferido pelos
membros da CPLP, bem como os representantes presentes, foi considerada habilitada

a prosseguir no certame. Foi aberto o envelope "B" da empresa J.M. ROCHA

SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI que após lido e conferido apresentou os
seguintes valores:
ITEM
01

ESPECIFICAÇÕES

VALOR UNITÁRIO

Elaboração de projetos(base e executivo) com
indicações de custos(item 2.1,1."a" com as

R$ 82.740,00

especificações do item a.1 do Edital)
02

Elaboração de minuta de edital, e acompanhamento
técnico no procedimento licitatório para a

R$ 27.580,00

/
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contratação de empresa para execução da obra(item
2.1.1."b" com as especificações do item b.1 do
03

Edital)
Fiscalização e acompanhamento da execução da
obra até a entrega definitiva(item2.1.1 "c" com as
especific^ões do item c.ldo edital)

R$ 27.580,00

R$ 137.900,00

VALOR

DOS

SERVIÇOS

Atendendo ao estipulado pelo Edital do Convite n° 002/2021, que menciona o tipo de
licitação menor preço global esta CPLP analisou a proposta apresentada pela empresa
e declarou vencedora por apresentar menor preço; A Presidente atendeu o que

estipula o Art. 43, inciso IV e solicita a todos os membros presentes que rubriquem os
documentos e propostas apresentadas, conforme o parágrafo 2° do art. 43, da Lei
8666/93. Foi perguntado mais uma vez aos representantes se desejavam fazer alguma
consideração quanto ao exposto e manifestaram-se negativamente, inclusive o
declinaram quanto a intenção de apresentar recursos. Esta CPLP declarou vencedora

adjudicando em favor da empresa J.M. ROCHA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
EIRELI. Nada mais havendo a tratar, reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata,

que lida e aprovada, vai assinada pela ^Tmissãd e pelos licitantes presentes.

ElainVAjrtKÍWin

Nehme

Presidente da fcPLF

Jean Carí®^Mimiz

Membro^iIaCPLP

Késia Seidei de^lmeida
Membro da CPLP

Representantes:
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Empresas:

A.F. BARRAGAM LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E

REFORMAS
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Sr. Júlio César Escritori
RG 23.320.510-X

CPF n° 097.842.628-27

J.M. ROCHA SERVIÇOS E
Sra. Jandaia Moraes Rocha
RGn° 22.917.713
CPF n° 265.239.378-28

ENÇOES EIRELI

