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MIGUEL JOSÉ BRUI{ETTA PREFEIYO MUNICIPAL

ANEXO V

VALORES EM RELAÇÀO ÀS CLASSES - PROFESSOR

CLASSE VALOR
R§ 2.164,61

B R$ 3.246,99
C RS 3.896,38
D RS 5.065,30
E R$ 6.744,37

LrcrrAçÃo
ATA DE JULGAMENTOS DA PROPOSTA OE PREçOS - CONVITE

004t2020

PROCESSO LICITATÓRIO DE CONVITE

ATA recebimento, abeítura e iulgâmento da propostâ DE PREçOS apre-

sentadâ

coNVtTE No. 00412020

As oghsomin do dia 21 de maio de 2020, na salâ de Licltaçóes. junto à
PreÍeitura Municipalde Santo Antônio do Leste/MT, Estado de Mato Gros-
so. locâlizâda à Av. Goiás. 367 Jardim Sanla lnês- reuniram-se a Comis-

são Permanente de licitação da Prefeiturâ Municipal de Santo Antônio do

Leste. constituida dos seguintes servidores: ERIKS MATOS DA SILVA -
píesidente; Cynthia Flavia Morais Carrijo e Jarineide Resplande Maíques -
Membros nomeados pela Podaria n' 126/2020 de 11 de fevereiro de 2020,

também participou do cerlame o Sr. Joao Paulo Camargo - Engenheiro
Civil designado para acompanhar as licitaçôes relacionadas a obías des-
ta píeÍeitura municipal, nomeado pela portaria 328/2019 de 08 de julho de

20'19, especialmente inqrmbidos de proceder ao resebimento e a abertu-
ra de envelopes contendo a proposla de preços apresentadas âo Edital

no. 004/2020. da Modalidade CONVITE no 004/2020, bem como, proceder

a análise e o julgamento das mesmas, com o obietivo de "Contrataçào
de omprêsa paÉ a olaboÍaÉo d€ projgto de recupeEção com micao
revestimonto dê l3,6km e pavimenlação asÍáltica da trâvessia urba-
na de 870,00m, inclusive drenagem supêÍlicial ê sinalizaçáo viária da
MT 336, pavimentâçào da.otatória da Rodovia 336 de 2.268,00m", e
deslocamênto do 200,00m da pavimqntaçáo existont€ na entrada do
Múniclpio de Santo Antônio do Leste - lÍT". Abenos os tíabalhos. o

Senhor Presidente disse que até o presente momento foi apresentado na

Sala da Comissáo 03 (1.ês) envelopes da empresa habilitada, sendo da

empresa a segulÍ.

EÍnprosa: VINICIUS FERREIRA FAVA.|,E, CNPJ: 26.102.3981000í.60

Emprosa: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ:
13.36,t.238/000í-94

Emprêsa: FABIO LOPES DE ARAUJO-I,E, CNPJ: í9.522.505/0001{4

Em seguida houve a abertura do envelope de píoposla de pÍeços, e verifi-
cou que as empresa§ apíesentou os valores abaixo:

Emprosa: VlNlclUS FERREIRA FAVA-I,IE, CNPJ: 26'1023981000160,

apresentou o valor tolal de Rt 82.000,00 (oitenta e dois mil reâis).

Empresa: RENOVA ENGENHARIA E CONSULToRIA EIRELI . CNPJ:

13.361.238/0001-9,1, apresenlou o valor lotat de R$ 82.350,00 (oitenta e

dois mil, lrezentos e cinquenta Íeais).

Emp.esa: FABIO LOPES OE ARAUJOJIIE, CNPJ: '19.522.505/000í-14,

apresentou o valor total de Ri 80.000,00 (oitenta mal reais).

Após análise dâ proposta de pÍeÇos. foi íubricâdo os documentos pela co-

missão, e Íoi verifcado que as empresas não apresentaram as planilhas

oaçâmenlárias e demais condições previstas na Cârta Convite e seú§ ane-

xos, fcândo todas as proposlas desdassiícadas.

A decisâo da comissão íoi func,amentada com base nas cláusulas 9.6 e L
7 da Carta Convite, art.45 capul. art.48 inciso lda Lei8.666/93, e ainda

na Súmula TCU 258 "As cúmpos,'Çôes d6 crrslo s unitáios e o deblharnen-
â, de ercâ4ros sociâis e do eDl integnfi o o$amento que cgrnpõe o pío-
jelo bésico da obra ou *rviço de engenhatia, devem cunstar dos anexos

do edital de lbitação e das propostas das licltantes e não poden seí indi-

cados npdiante uso da exprcssáo "veíba" ou de unidades genéricas .

Considerando o disposto no art. 48 §3o da Lei 8.666/93 "Quando todos os
licitantes íorern inabilitados ou lodas as propostas bÊm descrassrficadas,

a €dfiinistnÇão podetá Íixat aos hcilantes o pnzo de oito dias úteis paía a

. apíesentaçáo de nova documontação ou de outrâs p/opostas esclrimadas

das causas Íeleddas neste aftigo, Íacultada, no caso de Çonvite. a íeduçáo

deste Nazg paía És dias ú/§is".

A comissào de licitaÉo fixa o prazo de 03 (três) dias úteis para apresen-

taçâo de NOVA PROPOSÍA DE PREÇOS EM CONFORMIDADE COM A
CARÍA CONVIÍE E SEUS ANEXOS,

A reabertura das novas propostas de preços se dará no dia 27 de maio de
2020 às 08h00min no setor de licitâÇÕes. na sede desta Preíeituía.

Nada mais havendo a lralar foa declarada enceÍÍada a reunião paía Íecebl
mento, aberluÍa e jutgamento da pÍoposta de píeços do CONVIÍE no 004/
2020, e eu, Eriks Malos dâ Silva. Presidente da Comissâo de Licitaçáo la-
vrei a p.esente Ala a qual. após lada e aprovada. será assinada pelos pre-

sentes. às '10h40min.

ERIKS MATOS DA SILVA

PRESIDENÍE DA CPL

CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO

MEMBRO DA CPL

JARINEIDE RESPLANDE MAROUES

MEMERO DA CPL

JOAO PAULO CAMARGO

ENGENHEIRO CIVIL
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