ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS “PROPOSTA DE PREÇOS”
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5137/2021 - CONVITE 11/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia com
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para pavimentação e drenagem
da Rua Euclides Prianti Chaves, Centro, Igaratá/SP.
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um
(14/10/2021), às dez horas (10h00), na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de
Igaratá, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº
159/2021, para procedimento da Sessão Pública para a abertura dos envelopes
“Propostas” para a licitação em epígrafe.
Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação de recurso e apresentação de
razões, a sessão foi instalada sem o comparecimento de qualquer representante.
Em prosseguimento aos trabalhos da CPL, foi aberto o envelope “Proposta” das
empresas habilitadas para análise e julgamento deste certame, obtendo os seguintes
valores:
 DBW PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA – R$ 120.983,43 (cento e vinte
mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos);
 RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÃO EPP – R$ 119.868,00 (cento e
dezenove mil oitocentos e sessenta e oito reais).
Diante da análise, declaramos a empresa RODRIGO S. DO NASCIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EPP vencedora do certame, pelo critério de menor preço global, com a
proposta no valor de R$ 119.868,00 (cento e dezenove mil oitocentos e sessenta e oito
reais).
Informamos que esta Ata será publicada no site www.igarata.sp.gov.br, para
conhecimento de todos os interessados.
Informamos que os autos serão encaminhados para o Gabinete do Prefeito para
deliberação quanto à homologação e adjudicação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata,
que vai lida e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.
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