MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Estado de São Paulo
Secretaria de Gestão
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3ª ATA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019.
Ás quatorze horas (14h00m) do dia dezesseis de maio de dois mil e dezenove (16/05/2019), na sala
de reuniões da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão Permanente
de Licitações, designada pela Portaria nº 13/2019, de 07/01/2019, sob a presidência da Senhora CARLA
RENATA HISSANAUER DE SOUZA , estando presente os membros Senhor BENEDITO JORGE MALAMAN
PROCÓPIO e o Senhor JEFERSON GUSTAVO AMBRÓSIO. Presente também o Senhor CAIO AUGUSTO
PROVIDELLO BARIONI DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 362.899.898-04, representante credenciado da
proponente G ENERGY para o ato final classificação das propostas referentes a Tomada de Preços nº
04/2019, Processo 6456/2019, destinado a contratação de empresa especializada em Engenharia
Elétrica para execução de obra de modernização de iluminação pública com tecnologia LED. A Senhora
Presidente iniciou a sessão apresentando aos presentes o envelope proposta da proponente G ENERGY
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – EPP – CNPJ: 05.212.966/0001-06, previamente habilitada em
sessão do dia oito de maio para conferência da inviolabilidade. Aberta a palavra, ninguém manifestouse. Em seguida a Senhora Presidente procedeu a abertura do envelope colocando à disposição dos
presentes o seus conteúdos para rubrica e análise. Aberta a palavra, nenhuma manifestação.

Da

análise e exame da proposta, à vista das exigências constantes do Edital, a Comissão classificou-a
com o preço total de R$ 64.186,54 (Sessenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e cincoenta e
quatro centavos. O critério para classificação da proposta foi o de menor preço global, depois de
verificada a sua compatibilidade com as planilhas de preço devidamente encartadas no procedimento
licitatório. Aberta a palavra, nenhuma manifestação. A Senhora Presidente então determinou que o
processo fosse encaminhado à Divisão de Licitação e Contratos com vistas ao cumprimento do artigo
109 e inciso VI do artigo 43 da Lei de Licitações. Assim, saem os presentes intimados. Em nada mais
havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida segue assinada por mim BENEDITO
JORGE

MALAMAN

PROCÓPIO

– CPF: 049.2126.658-77 . . . .................................................

secretariei a sessão e pelos representantes da Comissão presentes. Porto Ferreira, 16/05/2019.
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