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Àta dos trabalhos da Comissào Permanente dê LicitaÇâô, êncarregada
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
CONÍRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ RETORMÀ NO ÀBÀTEDOURO PÚBLICO MUNICIPÀL

de âtuar nos plocêdimentos

DESTE MI'NICÍPIÔ.

foi dada a devida publicidade ao cêrtamê, em obselvância a legislaÇão peltinente, utilizando-se
do segulnte meio de divulgaÇão:
Quadlo de Divulqação do Órgão Realizador do Celtarne - O7/12/2021.

Às 08:30 holas do día 0'1/01/2022, reuniu-se a Comissáo Permanente de Licitação, designada pela
Portaria i" OOI/2021, de 04/07/202L, conposta peLos selvidores:
MACIEL PEREIRÀ DÀ SILVÀ -Presidente;
LUÍS FRÀNCISCO DÀ SILVÀ MELO - MEftbrO.
S ILVÀNÀ GRÀCIÀNO BENTO SILVÀ-Mer.bro
Inicialmente, conforne as dlsposições contidas no instrunênto convocatório, o Presidente abriu
a sessão pública e efetuou o credênciamênto dos intelessados.

Lici.tante qualificado a partj.cipar desta reuniãoi
GPS GERENCIAMENrO DE PROJETOS E SERVICOS LTDÀ - Reprêsentantê: ÀLISSON PEREIRA DE LUCENÀ.

Em seguida foran identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos dê habilitaÇão
do licitante devidaÍnente qualificado, ablindo-ae o envelope DocuÍnentaÇâo o qual têvê sêu conteúdo
rubricado pelo presente. Conferidos os elementos apresentados, passou a info!Ínar:

o licitante foi considerado habilitado.

Àpós a di!'ulgaçâo do lesultado da fase habi.Iitaçâo, observado o plazo !êcu!sa1 ou registrada a
deslstência expressa do licitantê dê êpresêntar qualquêr intêrposiÇão de recurso, foi aberto o
envelope contendo a proposta de preÇos do proponente habilitado, o qual teve seu conteúdo
devidamente rubricado. Analisada a proposta o Presidênte passou a informarl

O Iicitante apresentou proposta, no aspecto folrnal, ern consonância com as exigências do
instrunento convocatório.

Considelado o valor ofertado pelo proponente, devidanente registrado no collespondente tli.stórico
da Àta, as obaervaçóes apontadas durantê o processo ê os critérios definidos no instrunento
convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguiDte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor tota] da contlataÇào:
GPS GERENCIÀMENTO DE PROJETOS É SERVTCOS LTDA - Valor: R§ 11?.578,82.

os valorês globais constantes da proposta apresentada, ben cono o rêsultado do cêrtame com a
devida classificaÇão, estáo demonstrados no lespectivo Mapa de ÀpuraÇáo, que fica fazendo parte
integrante desta Àta, independente dê transcriÇão.

Facultada a palavrai nenhuma observaÇão foi feita.
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Licitante cadastrado neste processo:
GPS GERENCIÀMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.350.951/0001-70.

Nada mais havêndo a constar, lavrou-se a plesente Àta, que depois de lida ê achada conforme,
vai devidâmêntê assinada.
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Histórico da Àta dos trabalhos da Comissão Pelnanente de Licitação. encar!êgados dê atuar nos
procedimêntos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀBÀ RETORMÀ NO ÀBÀTEDOURO PÚBLICO MUNICIPÀL DESIE MUNICÍPIO.

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as
p.ocesso e os critérios definidos no instrumênto convocatório,
se o seguinte resultado:

observaÇões apontadas durante o
ao finâI dêsta sessão, produziu-

- GPS GERENCIÀMENTO DE PROJXTOS E SERVICOS LIDÀ,
Item(s): 1.
valor: RS 17'l .5'78,82
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1.0 - Dà PnOPOSEÀ DE PREçOS

- Não há registro.

MÀCIEL PEREIBÀ DÀ SILVÀ


