PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE RECEPÇÃO, ABERTURA E JULGAMENTO.
CONVITE Nº 005/2018.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SERRALHERIA
PARA SERVIÇOS EM GERAL E DE MANUTENÇÃO EM BENS E
IMÓVEIS PÚBLICOS”
Às 15:00 horas, do dia 09 de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões, localizada no Paço
Municipal do Município de Leme/SP, a Avenida 29 de Agosto, 668 Centro, com a presença dos
membros da comissão de licitação,Adamilton de Vasconcellos Jorge, Paula Regina Domingos
Zanchetin,Janaina Greyce de Abreu Cerbi e Aldo Kinock, teve início a sessão para recebimento,
abertura e julgamento da documentação e propostas, remetidos pelos interessados em participar do
certame. Inicialmente, foi dito pela comissão, que 03 empresas foram convidadas, bem como, que o
edital foi disponibilizado, na integra, no site oficial da Prefeitura, para conhecimento dos
interessados. Ato contínuo, verificou-se, nesta sessão, que apresentaram seus dois envelopes, os
abaixo indicados. O desinteresse dos demais convidados, de outros eventuais interessados, e a
necessidade da Administração na contratação dos serviços, configura motivo suficiente para
prosseguimento do certame.
Nº
1
2

EMPRESA
EVANDRO ANTONIO FIORAMONTE-ME
BERGAMIN FERRO E AÇO LTDA- EPP

CNPJ
10.549.024/0001-58
46.676.540/0001-90

REPRESENTANTE
XXXX
WALCIR JOSÉ
BERGAMIN

Ai sendo, constatada a regularidade da representatividade da(s) licitante(s) supra, passou-se à
abertura do(s) Envelope(s)nºs 01 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), sendo seu conteúdo
totalmente rubricado pelo presente. Ato contínuo, em análise a documentação apresentada, foi dito
pela Comissão que HABILITAVA as licitantes, por terem atendido as exigências do edital. Dada a
palavra aos presentes, pelos mesmos foi dito que renunciavam ao direito a interposição de recurso.
Passou-se, então, à abertura do Envelope nº 02 (PROPOSTA), da(s) licitante(s) habilitada(s), sendo
seu conteúdo totalmente rubricado pelos presentes. Aí sendo, analisada(s) a(s) proposta(s), foi dito
pela Comissão de Licitações que estas atenderam aos aspectos formais exigidos, classificando-as,
segundo o menor preço GLOBAL,da seguinte forma.
CLASSIFICAÇÃO
1ª
2ª

LICITANTE
BERGAMIN FERRO E AÇO LTDA EPP
EVANDRO ANTONIO FIORAMONTE ME

PREÇO GLOBAL
R$ 71.615,00
R$ 75.940,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

Ato contínuo, considerando que a empresaBERGAMIN FERRO E AÇO LTDA EPP, apresentou o
menor preço global, foi considerada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto. Não
havendo mais nada para ser registrado, deu-se por encerrada a sessão, fazendo lavrar a presente
Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão de licitação e pelo(s)
representante(s) presente(s). O prazo de recurso é de (02) dois dias úteis a contar da presente. Nada
mais.

Assinaturas Comissão de Licitações:

_________________
_________________
_________________
_________________

Assinaturas Repres/Licitantes:

EMPRESA
BERGAMIN FERRO E AÇO LTDA- EPP

ASSINATURA
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