Prefeitura da Estância Turística de
Joanópolis
Setor de Compras, Licitações e Patrimônio
ADM. 2017/2020

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA COMERCIAL
CONVITE n° 08/2018
Aos quatorze dias do mês de junho de 2018, às 09h15min, reuniram-se os Membros da Comissão de
Licitações designados pela Portaria Municipal nº 06 de 12 de janeiro de 2018, na sala de reunião
da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis, sob a presidência do Sr. Wellington Ap.
da Cunha, estando presentes os seguintes membros: Franciane Campioni, Eduarda Carolina Ribas de
Moraes e Mayara Soglia de Andrade Domingues, e presente na sessão o representante da empresa
licitante interessada ao certame: Sr. Anderson Caetano de Campos, portador da Cédula de Identidade
RG nº 25964023-2 SSP/SP e CPF nº 216.032.508-24, representante legal da empresa ANDERSON
CAETANO DE CAMPOS - MEI, CNPJ nº 30.474.335/0001-02, para o ato de abertura dos
envelopes de documentos de habilitação e propostas, referente à Convite nº 08/2018, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de instrumentos de percussão, pelo
período de até 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência – ANEXO
I, do presente Edital.
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado presente, visando à
comprovação da existência de poderes para a sua participação e a prática dos demais atos de
atribuição do licitante.
O Sr. Presidente encerrou o credenciamento e solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e
que conferissem a sua inviolabilidade.
Aberta a palavra não houve manifestação de contestação.
Em seguida foi(ram) aberto(s) o(s) Envelope(s) nº 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, que continham todos
os documentos correspondentes ao Edital, sendo HABILITADAS todas as licitantes.
Em ato contínuo, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO prosseguiu com os trabalhos,
diante da renúncia expressa da(s) licitante(s) de qualquer interposição de recurso, sendo aberto(s) o(s)
Envelope(s) nº 02 – “PROPOSTA COMERCIAL”, contendo o(s) seguinte(s) peço(s):
EMPRESA

MENOR PREÇO

CLASSIFICAÇÃO

ANDERSON CAETANO DE CAMPOS – MEI
R$ 13.440,00
1° LUGAR
----------------------------------------------------------------------------------

Diante dos valores ofertados, esta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, resolve
CLASSIFICAR e JULGAR VENCEDORA a(s) proposta(s) da(s) licitante(s):
Rua Francisco Wolhers, 170 – Centro – CEP 12.980-000 – CNPJ 45.290.418/0001-19
PABX: (011) 4888 - 9200 – JOANÓPOLIS – Estado de São Paulo.
E-mail: licitacao@joanopolis.sp.gov.br – SITE: www.joanopolis.sp.gov.br
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EMPRESA

MENOR PREÇO

CLASSIFICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA

MENOR PREÇO

SITUAÇÃO

ANDERSON CAETANO DE CAMPOS – MEI
R$ 13.440,00
Vencedor
----------------------------------------------------------------------------------

A(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em ordem crescente de valor, assegurada a(s) licitante(s)
Microempresas (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) o exercício do direito de preferência,
respeitada a ordem de classificação. A Comissão Permanente de Licitação considerou que o preço
obtido, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado
no processo de licitação. O Sr. Presidente deu-se por encerrada a presente sessão às 10h15min do dia
14 de junho de 2018, não havendo nenhuma manifestação de contestação e diante da renúncia
expressa do licitante de qualquer interposição de recurso, o processo será encaminhado para análise
do Exmº. Sr. Prefeito Municipal para futura adjudicação e homologação do seu objeto, sendo lavrada
a presente ATA, e publicada no site www.joanopolis.sp.gov.br, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos Membros da Comissão e pelos demais presentes que seguem abaixo:

WELLINGTON APARECIDO DA CUNHA
Presidente da CPL

Franciane Campioni
Membro da CPL

Mayara Soglia de Andrade Domingues
Membro da CPL

Eduarda Carolina Ribas de Moraes
Membro da CPL

Anderson Caetano de Campos
ANDERSON CAETANO DE CAMPOS - MEI
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