A,
PREFEITURADE,

VIÇOSAD0CEDRO
COMPROMISSO COM O POVO

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
DA TOMADA DE PREÇOS N° 0112022-SEINFRA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2022, às iO:OOhs (dez horas), na sala da Comissão de !icjtação,
estando presentes os integrantes da Comissão Permanente de Licitação: Presidente, Sra. Flávia Maria Carneiro
da Costa e seus membros Sr. Francisco Envan Magalhães Machado e Sr. Antônio Francisco do Nascimento,
para a lavratura da ATA do resultado do julgamento após análise das PROPOSTAS DE PREÇOS dos licitantes
habilitados, com observância nas disposições contidas na TOMADA DE PREÇOS N° 0112022-SEINFRA,
cujo objeto é SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326
LUMINARIAS DE LED. Diante da análise da Comissão Permanente de Licitação e parecer técnico do Setor
de Engenharia, foi declarada CLASSIFICADA a PROPOSTA DE PREÇOS da empresa: 1 classificada: 5)
JAT DIAS VASCONCELOS-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 35.358.02010001-13, com o valor global de R$
1.244.562,44 (mn milhão duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e
quatro centavos), e DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS DE PREÇOS das seguintes empresas pelos
motivos que se seguem: 1) CASTRO & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o a ° 32.185.141/0001-12, por
não atender ao Edital no item 5.2.5. c/c 5.2.5.1. (não apresentou composição da taxa de BD1) e 4) PRISMA
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12644 934/0001-45, por não atender ao Edital no item por
não atender ao Edital no item 5.2.5. c/c 5.2.5.1. (não apresentou encargos sociais). Sagrando-se
VENCEDORA a empresa 5) JAT DIAS VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o n' 35-358.0201000113, que apresentou a proposta que atendeu as exigências editalícias com o valor global de R$ 1.244.562,44
(um milhão duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos), como resta demonstrado no mapa comparativo de preços. Desta forma fica aberto o prazo recursal
previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b" da Lei de Licitações, após a publicação deste resultado nos mesmos
meios do termo inicial. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão às li :30min (onze
horas e trinta minutos). Viçosa do Ceará/CE. 22 de julho de 2022.
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