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ATA DE REUNIÃO DE RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(2019), às 09h45min (nove horas e quarenta e cinco minutos), nesta cidade, na sede
da Câmara Municipal de Batatais, à Praça Dr. Washington Luis, nO. 01, sob a
Presidência de Celeste Adriana Roxo, devidamente assessorada pelos demais
membros da Comissão de Licitação, Vanessa Benko e José Luis Arcolino, todos
nomeados pelo Ato nO45, da Presidência, de 04 de novembro de 2019, reuniu-se
com a finalidade de recepção e abertura das Propostas da Tomada de Preços nO.
001/2019, em conformidade com o Edital afixado no Saguão da Câmara Municipal
de Batatais e publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e nos sites da
Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal Batatais, sendo que todas as
publicações se deram na data de 06 de novembro de 2019. Encaminharam a aludida
proposta as empresas: "Móveis AM de Batatais Ltda - ME", CNPJ nO
00.021.416/0001-96, com sede na rua Prefeito José Ferreira, 672, bairro Riachuelo,
Batatais/SP; e a empresa "Adriana de Cássia Campos MEl" CNPJ n°
16.786.794/0001-09, com sede na rua Eduardo Tassinari, 329, Batatais/SP.
Compareceu o representante da empresa "Móveis AM de Batatais Ltda - ME", o Sr.
Alisson Rodrigo Milan, portador do RG nO23.840.828-0, tendo este apresentado
procuração emitida pela empresa; e da empresa "Adriana de Cássia Campos MEl"
a Sra. Adriana de Cássia Campos, portadora do RG 18141576, sócia proprietária.
Ato subsequente os Envelopes contendo a documentação de habilitação foram
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes,
procedendo-se a abertura, passando a Presidente da Comissão e demais membros
a rubricar todos os documentos constantes dos referidos envelopes, cujo ato
também foi efetivado pelos representantes das empresas presentes. Em seguida,
os mesmos foram examinados pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes, constatando que ambas as empresas continham toda a documentação
de habilitação, sendo as mesmas devidamente HABILITADAS. Efetuada a
habilitação, foi informado a estes sobre o direito de manifestação quanto ao aspecto
formal das documentações, sendo-Ihes orientado de que qualquer manifestação
seja neste ato efetivada, sob pena, a posterior, decair deste direito. As licitantes
presentes, através de seus representantes, manifestam desistência expressa
quanto a todo e qualquer recurso. E assim, não havendo qualquer indagação por
parte dos participantes, concordando em dar prosseguimento no processo licitatório,
informa a Presidência que passará a ser aberto o Envelope-Proposta, contendo a
respectiva Proposta de Preço, que igualmente foi rubricada pelo Presidente e
demais membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes das
licitantes presentes, sendo também aferido a estes as aludidas propostas para suas
respectivas análises, ensejando novamente a oportunidade de se manifestarem
quanto aos aspectos formais da mesma, retornando-Ihes a orientação de que
qualquer manifestação seja neste ato efetivada sob pena, a posterior, decair deste
direito. Os participantes presentes declaram estar de acordo com todo o
procedimento e não haver interesse quanto a qualquer recurso. A seguir, verificado
estarem cumpridas todas as cláusulas constantes do Edital de Licitação, passa, a
Comissão, para o julgamento da proposta, considerando o critério de menor preço
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global, ocasião em que se efetuou a seguinte classificação: "Móveis AM de Batatais
Ltda - ME", R$165.162,50; "Adriana de Cássia Campos MEl", R$166.315,OO; Assim
sendo, considerando o critério de menor preço, a Comissão resolve que para o
objeto licitado, a vencedora é a empresa "Móveis AM de Batatais Ltda - ME",
emitindo parecer no sentido de ser adjudicado o objeto da presente licitação à
referida empresa. Efetua-se assim o julgamento e será o mesmo publicado, abrindo-
se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso nos termos
da Lei o. .666/93. Nada mais havendo, foi encerrada a cerimônia, para constar eu
_-,:--~~-:----:-_:---! Vanessa Benko, lavrei a presente Ata a qual lida e achada
confor vai assinada por todos os presentes.
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