ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SANTA CASA DE
SUZANO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE
“DOCUMENTAÇÃO” E ‘’PROPOSTA’’ DO CONVITE
Nº 01/2020, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE
ESTRUTURA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO
DA COVID-19 COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE
MENOR PREÇO GLOBAL

Às dez horas do dia 11 do mês de agosto do ano de dois mil e vinte na sala de reuniões da
Santa Casa de Suzano localizada na Avenida Antônio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira,
Suzano/SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº
01/2020.
Participam deste processo licitatório as empresas:
- PS. Engenharia Constr. e Com. Ltda;
- Renov Pavimentação e Construções Ltda EPP;
- E.P.S Transporte e Locação ME; e
- Planeng Empreendimentos e Construções Ltda EPP;
As empresas Renov Pavimentação e Construções Ltda EPP, E.P.S Transporte e Locação
ME e Planeng Empreendimentos e Construções Ltda EPP optaram pelo benefício de Micro
e Pequenas Empresas, de acordo com a Lei nº123/2006 e 147/2014 e posteriores
alterações.
Aberto os envelopes "Nº1-DOCUMENTAÇÃO", analisados e vistados os documentos
contidos em seu interior, o Presidente juntamente a Comissão resolve:
1) HABILITAR todas as empresas participantes. Os documentos das licitantes foram
examinados e vistados, sendo dito pelo Presidente que todas as empresas
cumpriram integralmente o edital, ato contínuo determinou o exame dos invólucros
“Nº2-PROPOSTA”.
2) CLASSIFICAÇÃO: Determinada a abertura dos envelopes “Nº2-PROPOSTA”, foram
julgadas pelo critério de menor preço global, ficando a seguinte classificação das
empresas:
1º Lugar a empresa Planeng Empreendimentos e Construções Ltda EPP por
apresentar o valor global de R$216.404,14 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e
quatro reais e quatorze centavos).
2º Lugar a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda por apresentar o valor
global de R$216.555,85 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco
reais e oitenta e cinco centavos).
3º Lugar a empresa PS. Engenharia Constr. e Com. Ltda por apresentar o valor
global de R$216.983,86 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais
e oitenta e seis centavos).
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4º Lugar a empresa E.P.S Transporte e Locação ME por apresentar o valor global de
R$217.189,51 (duzentos e dezessete mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e
um centavos).
O Presidente solicitou análise Técnica e Comercial das propostas apresentadas ao
responsável pelo setor de engenharia da Santa Casa de Suzano que declarou estarem
todas conformes.
Em ato contínuo o Presidente e Comissão Permanente de Licitação resolvem classificar a
favor da empresa Planeng Empreendimentos e Construções Ltda EPP por apresentar o
valor global de R$216.404,14 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e
quatorze centavos).
Foram realizadas pesquisas nos sites abaixo, sendo que as empresas participantes não
constam em tais listas:
http://www2.tce.sp.gov.br/ConsultaApenados
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente Ata
que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e responsável da engenharia da Santa Casa pois não houve
presença de representantes das licitantes.

Claudio Tokihar Miyamoto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Pamela Ariel Vitorino Tallarico
Dayane dos Santos Candido
Membros da Comissão Permanente de Licitação

Rafael Morales Morroni
Engenheiro Responsável pela Santa Casa de Suzano
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