Ata referente ao julgamento das propostas referente a Contratação de empresa
especializada referente a mão de obra e materiais para iluminação do campo de
futebol, sito a Rua Abílio Rozendo da Silva, Centro, Igaratá/SP..
Processo: 2665/2019 – Tomada de Preços nº 003/2019.
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta
minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Igarata, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 004/2019 c/c Portaria nº 46/2019,
juntamente com o Sr. RENATO GOMES DE OLIVEIRA, Portador do RG nº 21.466.034-5 e
do CPF/MF nº 129.691.168-39, representante da empresa RG DE OLIVEIRA ME, inscrita
no CNPJ Nº 26.236.557/0001-10 e o Sr. Benedito Jocerlei Agostinho, Portador do RG nº
29456474 e do CPF/MF nº 248.612.778-0 representante da empresa RM & MOLLON
CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 15.236.668/0001-00, para análise e
classificação das propostas referente ao certame supra mencionado.
Em prosseguimento ao certame, foi aberto o Envelope Proposta das empresas RG DE
OLIVEIRA ME e RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME e constatamos o seguinte:
A empresa RG DE OLIVEIRA ME, apresentou o valor global de R$ 79.909,97 (setenta e
nove mil novecentos e nove reais e noventa e sete centavos).
A empresa RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME, apresentou o valor global de R$
85.398,43 (oitenta e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)
As propostas estão classificadas.
Diante do exposto, declaramos a empresa RG DE OLIVEIRA ME vencedora deste
certame, pelo critério de menor preço global.
A CPL indagou quanto a interposição de recurso e não houve intenção de apresentação de
razões e não houve registro de questionamento quanto a classificação das propostas.
A CPL informa que a presente ata em seu inteiro teor será publicada no site
www.igarata.sp.gov.br aba “licitações”.
Nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão, lavrando-se a presente Ata que foi lida e
achada, conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e
pelos presentes.
Igaratá, 28 de janeiro de 2020.
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