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ATA DE RECEPÇÃO, ABERTURA E JULGAMENTO.
MODALIDADE: CONVITE N 9- 001/2019.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM PROJETO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS
EDUCACIONAIS, ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCOMUNICAÇÃO,
RELACIONADOS AO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL."
Às 14:00 horas do dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões,
localizada no Setor de Licitação do Município de Leme/SP à Rua Joaquim Mourão, 289 Centro, com a presença dos membros da comissão de licitação, Adamilton de Vasconcelos
Jorge, Antonio Luiz Cremasco, Elaine Ap. da Silva Oliveira, Paula Regina Domingos
Zanchetin e Pedro Doniseti Benedito, teve início a sessão para recebimento, abertura e
julgamento dos envelopes de documentação e propostas, remetidos pelos interessados em
participar do certame.Ato contínuo, verificou-se nesta sessão, que apresentaram seus dois
envelopes, os abaixo indicados. Inicialmente, foi dito pela comissão, que 03 empresas foram
convidadas, bem como, que o edital foi disponibilizado, na integra, no site oficial da
Prefeitura, para conhecimento dos interessados. Ato contínuo, verificou-se nesta sessão,
que apresentou seus dois envelopes, o abaixo indicado. O desinteresse dos demais
convidados, de outros eventuais interessados, e a necessidade da Administração na
contratação dos serviços, configura motivo suficiente para prosseguimento do certame.
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE PRESENTE

QUANTA CONSULTORIA, PROJETOS E EDITORA LTDA

05.775.513/0001-98

JOSE LUIS HERNAN DES

Ai sendo constatada a regularidade da representatividade da licitante supra, passou-se à
abertura do Envelope ng 01 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), sendo seu conteúdo
totalmente rubricado pelos presentes. Ato contínuo, em análise a documentação
apresentada, foi dito pela Comissão que HABILITAVA à licitante supra, por ter atendido as
exigências do edital. Passou-se, então, à abertura do Envelope nc2 02 (PROPOSTA), sendo seu
conteúdo totalmente rubricado pelos presentes. Aí sendo, analisada a proposta, foi dito pela
Comissão de Licitações que classificava a proposta apresentada, de acordo com o menor
preço gioDai oTertaao.
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QUANTA CONSULTORIA-PROJETOS E EDITORA LTDA

R$ 160.457,00

Aí sendo, considerando que a empresa QUANTA CONSULTORIA-PROJETOS E EDITORA LTDA,
apresentou preço inferior ao preço limite fixado no edital, foi considerada vencedora do
certame, sendo-lhe adjudicado o objeto. Não havendo mais nada para ser registrado, deu-se
por encerrada a sessão, fazendo lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da comissão de licitação e pelo representante presente. O prazo de
recurso é de (02) dois dias. Nada mais.

-

Comissão de licitação

Rua Joaquim Mourão, 289 •Centro • CEP13610-070 • Leme • SP • CNPJ: 46.362.661/0001-68
(19) 3572.1881 • licitacao@leme.sp.gov.br • www.leme.sp.gov.br

