
 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 01/2019. 

 
 

Às catorze horas do dia vinte e um mês de fevereiro ano de dois mil e dezenove, em sala especialmente 
indicada para tal finalidade, no prédio da Prefeitura Municipal de Novais, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 001/2019, de 02 de janeiro de 2019, sob a 
Presidência da Sr.ª Rosalda Odete da Silva Sousa, estando presentes os demais membros que compõem 
a referida Comissão: Sr.ª Liziani Aparecida Pivetta e o Sr. Rubens Zupirolli, para o ato de abertura dos 
envelopes, julgamento das propostas e encerramento da licitação Convite nº 01/2019 – Processo nº 
06/2019, que tem por Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de apostilas destinado ao 
atendimento de alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino do 
município de Novais, para o ano letivo de 2019. Declarada aberta à reunião, a Presidente da Comissão, 
Sr.ª Rosalda Odete da Silva Sousa solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem 
sua inviolabilidade. Aberta a palavra não houve manifestação, passou então à abertura dos envelopes 
proposta entregues no prazo legal, cujo conteúdo foi examinado pelos membros da Comissão. 
Considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante da clausula 6.2.2.1 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
foram as propostas CLASSIFICADAS conforme demonstrado no Mapa anexo, na seguinte conformidade:  
 
1ª Classificada – C.R.B ZAPAROLLI EIRELI - ME, CNPJ: 22.580.397/0001-70, estabelecida à Rua Ângelo 
Puliani, n° 31, Bairro Pq Ind. Francisco Antonio Abdo, CEP 15.823-000, na cidade de Elisiário - SP, com 
proposta no valor global de R$ 70.752,40 (setenta mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta 
centavos); Foram atendidas as demais exigências constantes do Instrumento Convocatório. 
 
2ª Classificada – CARMEM CECÍLIA BORGHI - ME, CNPJ: 26.588.518/0001-81, estabelecida à Rua Ângelo 
Puliani, n° 15, Bairro Pq Ind. Francisco Antonio Abdo, CEP 15.823-000, na cidade de Elisiário - SP, com 
proposta no valor global de R$ 73.280,10 (setenta e três mil, duzentos e oitenta reais e dez centavos); 
Foram atendidas as demais exigências constantes do Instrumento Convocatório 
 
3ª Classificada – GUILHERME GONÇALVES PADOVESI 43188070888, CNPJ: 28.480.889/0001-70, 
estabelecida à Rua Osvaldo Cruz, n° 601, Centro, CEP 15.150-000, na cidade de Monte Aprazível - SP, com 
proposta no valor global de R$ 73.632,30 (setenta e três mil. seiscentos e trinta e dois reais e trinta 
centavos); Foram atendidas as demais exigências constantes do Instrumento Convocatório. 
 
 
A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram colocados à disposição dos presentes para 
análise e rubrica. Foi aberta a palavra novamente e não houve manifestação. Nada mais havendo a 
Presidente da Comissão encerrou a presente sessão, lavrando-se a presente ATA, que lida achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes, para posterior remessa juntamente com os demais 
documentos pertinentes a esta Licitação à autoridade superior para a devida Homologação e Adjudicação. 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Novais, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e dezessete. 
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