Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº
2, contendo a documentação e as propostas de
preços, em atendimento ao edital de Tomada de
Preços nº 014/2017.
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas,
em sessão pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros
Carolina Valério Soares e Emerson Raiman, reuniu-se a Comissão de Licitação
designada pela Portaria nº 001/2017 e 699/2017, para proceder ao recebimento dos
envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do
objeto da Tomada de Preços nº 014/2017, que trata de CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA JOÃO PESSOA

* Aberta à sessão pela Senhora presidente, a mesma

recebeu da Servidora lotada no Protocolo, os envelopes devidamente entregues
dentro do prazo estipulado conforme protocolo inserido nos mesmos, o que foi
conferido na presença de todos. Apresentaram-se como proponentes as empresas:
1)PRIMEE Serviços Especializados, representada pelo Sr. Ezequiel Fernandes; e
2) QUARK ENGENHARIA EIRELI, representado pelo Sr. Sidney Nardes. * A
seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e
representantes presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº
1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da
comissão de licitação e representantes presentes. A comissão examinou os
documentos e constatou que ambas as empresas apresentaram documentação de
acordo com o edital estando habilitadas a abertura do envelopes n.º 02 – proposta
de preços.

Foi questionado aos representantes das proponentes se tinham algo

a reclamar quanto a habilitação e os mesmos responderam que não, renunciando
expressamente do prazo de recurso quanto a habilitação,

assim na sequencia

foi explicado que considerando a proponente Primee ter se credenciado como
micro empresa a mesma teria as vantagens previstas na Lei Complementar
123/2006, Lei da Microempresa
menor preço,

acaso sua proposta estivesse no lapso de 10% do

então foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços
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do que se registra o seguinte: 1) PRIMEE SERVICE LTDA ME. , que apresentou
proposta no valor de R$ 192.816,26( cento e noventa e dois mil, oitocentos e
dezesseis reais e vinte e seis centavos) prazos e condições conforme edital;

e 2)

QUARK ENGENHARIA EIRELI que apresentou proposta no valor de R$
163.448,80( cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
oitenta centavos) demais condições conforme edital. * Considerando a proponente
Primee ter sua proposta acima dos 10% previsto na lei, não cabe a aplicação da
vantagem da mesma. * Diante do exposto classifica-se em 1º lugar a proponente:
QUARK ENGENHARIA EIRELI e em 2º lugar a proponente: PRIMEE SERVICE
LTDA ME .

Para fins de averiguação da planilha de serviço e do cronograma

físico financeiro os documentos da proponente vencedora relativos a proposta
serão encaminhados a secretaria de obras, para que analise e emita seu parecer
validando a mesma. Considerando o resultado da licitação a presidente questionou
aos presentes se renunciam do prazo de recurso quanto as propostas e ambos
renunciaram.

Nada mais a tratar a presidente deixou a palavra em aberto, como

não houve manifestação foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a
presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos.
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