CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

CONVITE Nº 1/2020
PROCESSO Nº 3019/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 9 horas, no Auditório "Vereador
Djalma D' Ávila Leal", na Câmara Municipal de Jacareí, reuniram-se a Comissão Permanente de
Licitações (CPL) composta pelos servidores Agnaldo Dias (Presidente), Andréia Salgado César Mota
(Membro) e Gilberto de Andrade (Membro) para a sessão de abertura do envelope e julgamento da
proposta da empresa Alianza Gerenciamento e Engenharia EIRELI-EPP, CNPJ: 09.303.529/0001-59,
devidamente habilitada em sessão realizada em vinte e um de outubro de dois mil e vinte, fazendo-se
representar pelo Sr. Lázaro Marques de Faria Júnior, RG: 25.014.822, CPF: 268.782.818-14. Às nove
horas a CPL declarou aberta a sessão promovendo a abertura do referido envelope. A seguir, deu
vistas e rubricou seu conteúdo, juntamente com o representante presente. Passou, então, à análise da
proposta comercial apresentada. Foram analisados todos os valores unitários e totais, de todos os itens,
e comparados aos valores referenciais. Feito isso, a CPL julgou que a proposta, no valor total de R$
127.032,47 (cento e vinte e sete mil, trinta e dois reais e quarenta centavos), nas condições
apresentadas, atende plenamente aos quesitos requeridos nesta Carta Convite, oportunidade em que
declara a empresa Alianza Gerenciamento e Engenharia EIRELI-EPP vencedora deste certame. Foi
comunicado, ao representante credenciado, que após a publicação do resultado deste certame, abrem
se os prazos legais para a interposição de recurso. Sem nada mais a registrar, encerrou-se a presente
sessão às nove horas e cinquenta e seis minutos, sendo e lavrada a presente Ata, que segue assinada
pela CPL e representante credenciado.......................................................................................................
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