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TOMADA DE PREÇOS 004/2020
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS
Ás nove horas do dia 14 de dezembro de 2020, na sala de reuniões do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
designada pela Portaria nº026 de 30 de Janeiro de 2020, compostas pelos
servidores Rômer Silva Castanheira, Gabriela Santos Viana, Vilmar Resende
Silveira e Lucas Passos de Souza, para abertura e julgamento dos envelopes
de documentação e propostas de preços do certame licitatório 168/2020, na
modalidade Tomada de Preços 004/2020, do tipo menor preço global, cujo
objeto é a Contratação de Empresa Especializada para execução de
fundação profunda seguida de base de concreto armado e fornecimento e
montagem de reservatório metálico de 100 m3 e seus respectivos tubos e
conexões para interligação à rede de abastecimento. Ato contínuo, o
Presidente da Comissão declarou aberta a Sessão, informando que será
concedido espaço para os licitantes constarem em Ata as informações que
julgarem necessárias. Foram emitidos CRC para as empresas GEOVANI
COLHADO STACANELLI – CNPJ: 28.891.396/0001-23 e COUTO MONTEIRO
ENGENHARIA COM CNPJ: 35.232.767/0001-20, porém apenas a empresa
GEOVANI COLHADO STACANELLI – CNPJ: 28.891.396/0001-23, credenciou
representante para o certame. Procedendo a abertura dos envelopes contendo
a documentação e posteriormente o envelope contendo a propostas de preços.
O representante foi devidamente habilitado. Desta forma dando
prosseguimento ao certame, foi aberto o envelope de propostas da empresa
GEOVANI COLHADO STACANELLI – CNPJ: 28.891.396/0001-23, contendo o
valor global de R$ 133.581,21(Cento e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e
um reais e vinte e um centavos), sendo considerada válida por estar dentro da
média das pesquisas de mercado, como também das planilhas de preços
fornecidas pela área técnica. Diante dos fatos a comissão adjudica o objeto à
empresa vencedora, e após prazo legal encaminhará o processo ao Diretor da
Autarquia para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a
presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada pela Comissão
Permanente de Licitação e licitante presente. Comissão Permanente de
Licitação, 14 de dezembro de 2020.
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