TOMADA DE PREÇO Nº 028/2022
ATA Nº 003/2022
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às quatorze horas
na sala de reuniões do setor de licitações da Secretaria Municipal de Administração,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 503/2021,
para dar continuidade a tomada de preço nº 028/2022, que tem por objeto a
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização de empreitada global
(material e mão de obra) para a execução de fornecimento e instalação do plano de
prevenção de combate a incêndio (PPCI) da unidade de pronto atendimento (UPA
24h), com a sessão de abertura dos envelopes nº 2 (Propostas Financeiras) da
empresa JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES – CNPJ:36.957.673/0001-81. O
Presidente da Comissão Permanente de Licitações deu inicio ao certame
pontualmente conforme mencionado na ata anterior. A empresa não esteve
representada na sessão, desta forma, passamos à abertura dos envelopes nº 2. Todos
os presentes conferiram e rubricaram a documentação de proposta financeira. Não
houve apontamentos por parte da CPL. A empresa JULIANO DINIZ CAMPOS
CONSTRUÇÕES – CNPJ:36.957.673/0001-81 apresentou o valor de R$29.860,23
(vinte e nove mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos) sendo
destinados ao material o valor de R$5.972,05 (cinco mil reais, novecentos e setenta e
dois reais e cinco centavos) e à mão de obra o valor de R$23.888,18 (vinte e três mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos). Sendo assim a Comissão
Permanente

de
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DINIZ
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CONSTRUÇÕES vencedora deste certame e abre o prazo de 5 dias úteis a contar da
lavratura desta ata para à apresentação de recursos. A sessão encerrou-se às 14h e
20min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Milene Wagner, que a
lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão
Permanente de Licitações.
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