PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA
Avenida 04,381, Centro, Analândia/SP, CEP: 13.550-000.
Telefone (Oxx19)3566-9090, CNPJ: 44.659.076/0001-07.
COMISSAO DE LlCITAÇOES
EDITAL 02 DE 30 DE JANEIRO DE 2017
CONVITE 02/2017
Contratação de Empresa para Fornecimento de Mão de Obra para Assar e
Distribuir Pães.

ATA DE ABERTURA
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se a
Comissão de Licitação do Município da Estância Climática de Analândia às
14h30min, na sede desta Prefeitura Municipal para deliberação da abertura dos
envelopes de proposta de preços referentes ao Convite 02/2017 cujo objeto é a
Contratação de Empresa para Fornecimento de Mão de Obra para Assar e Distribuir
Pães. Dando continuidade ao certame verificou-se que Sergio Marchizelli
82098875800 apresentou através do protocolo numero 1043 de 14/02/2017 o item
5.2.6 - Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social _
INSS, sendo, portanto HABILITADA para a fase de abertura dos envelopes de
propostas. Prosseguindo com os trabalhos foram abertos os envelopes de proposta
verificando-se que Rafael Noviscki de Lucas 31313838870 apresentou proposta no
valor de R$: 3.321,00 (três mil trezentos e vinte um reais) por mês, R$: 39.852,00
(trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais) por ano, e Sergio Marchizelli
82098875800 apresentou proposta no valor de R$: 2.985,00 (um mil novecentos e
oitenta e cinco reais) por mês, R$: 35.820,00 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte
reais) por ano. Assim declara-se vencedor Sergio Marchizelli 82098875800, CNPJ
23.625.074/0001-19, endereço Avenida 04, 69 - Centro, Analândia/SP, CEP:
13.550-000, que apresentou o melhor preço e o que melhor atendem as
necessidades do Município. O envelope de proposta de Assoni e Assoni Ltda EPP
serão devolvidos ao proponentes ainda lacrados. A comissão manifestou-se por
nada mais havendo a tratar, desta reunião foi lavrado a presente ata, também
ficando certo que se comunicasse o Senhor Prefeito desta decisão para as
providencias que se~~em
necessárias. Nada mais havendo a tratar eu, Eva Ap.
P. Tangerino.....~~.~
.., Secretario da Comissão, lavrei a presente ata que
depois de lida e achada conforme segue assinada por todos os presentes.

~

uiz Bertole - Presidente

»:

Eva Ap. P. Tangerino -

Memty~

'\, .1r

,/;/,/'-

I; I

...,""

,

