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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
DE PROPOSTAS COMERCIAIS DA TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2022

Às 10:00 (dez) horas do dia 17 (dezessete) de maio de 2022, reuniu-se na
Câmara Municipal de Baruerí, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, 200, Centro,
Barueri, Estado de Sâo Paulo, a Comissão Permanente de Licitações composta pelos
servidores LUIZ WAGNER DA CRUZ (Presidente), WALTER MANOEL DE SOUZA
(Membro)e NORBERTO LUCIANO RUSCHE (Membro), todos designados pela portaria n.°
324/2021, para realização da sessão pública referente a abertura de envelopes de proposta
comercial dos licitantes habilitados na Tomada de Preços n.^ 001/2022.
Os licitantes, devidamente convocados nos termos do item 8.7 do edital, não

compareceram à sessão, não havendo representantes a serem credenciados.
Aberta a sessão pelo sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações
verificou-se que todos os envelopes de n.° 02 se encontravam devidamente lacrados e

rubricados. Em seguida, passou-se a abertura dos envelopes de proposta dos licitantes
habilitados, conforme dispõe o Art. 43 inciso III da Lei n.° 8.666/1993.
As propostas foram analisadas pelos integrantes da CPL, que verificaram sua

aceitabilidade, bem como o atendimento da proposta ás especificações do edital.
O conteúdo dos envelopes foi rubricado pelos membros da comissão, sendo
apurados os seguintes valores;
VALOR GLOBAL DA
LICITANTE

PROPOSTA

CONSTRUALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI
RS 2.652.233,88
CNPJ N." 05.126.036/0001-30

FFL SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
RS 2.557.015,44
CNPJ N.® 08.068.681/0001-31

Com base na apreciação da comissão, as propostas que foram consideradas
classificadas por atenderem as exigências previstas em editai, sâo apresentadas na
seguinte ordem classificatóría:

CLASSIFICAÇÃO

VALOR GLOBAL
LICITANTE
DA PROPOSTA

1®

FFL SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

RS 2.557.015,44

20

CONSTRUALPHA CONSTRUÇÕES EIRELI

RS 2.652.233,88
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Assim considerando o critério de julgamento proposto, sendo o valor compatível

com a pesquisa de preço prévia (cotação n.° 042/2022), feita por esta administração,
declara-se vencedor do certame:
VENCEDOR

R$ 2.557.015,44 (dois milhões e
quinhentos e cinqüenta e sete mil e

FFL SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

quinze reais e quarenta e quatro
centavos)

Após análise do conteúdo dos envelopes de proposta comercial, conforme
demonstrado acima, fica determinada a publicação do resultado por meio eletrônico e

intimação dos licítantes para eventual interposiçâo de recurso, no prazo legal.
Decorrido o prazo recursal sem interposiçâo de recursos, segue-se para
apreciação da autoridade competente, para que, se assim entender e concordar, promover
a homologação do certame e adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitações.

Barueri, 17 de maio de 2022.

LUIZ WAGNER DA CRUZ
^

PRESIDENTE

WALTER l\^NOEL DE SOUZA

4/IEMBRO

NORBERTO LUCIANO RUSCHE
MEMBRO
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