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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA E RESULTADO DA 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019. 

 

Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e vinte, às nove horas, na Sala de reuniões do Instituto de Previdência 

do Município de Birigui - Biriguiprev, realizou-se a sessão de Análise do 

Julgamento da proposta comercial referente a TOMADA DE PREÇO Nº. 

01/2019, que objetiva a contratação de Empresa Especializada para reforma do 

prédio conforme o Edital. 

Decorridos os prazos estabelecidos no edital 

nenhuma empresa apresentou recurso/impugnação, sendo assim foi 

encaminhada a proposta comercial da empresa JPG INCORPORAÇÃO 

EIRELI para a empresa ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA 24107707890, 

representada pela arquiteta LILIAN CRUZ responsável pelo projeto da obra 

para análise técnica. 

No dia 18 de setembro de 2020, foi 

encaminhada a esta comissão a devida análise, onde a arquiteta se 

manifestou que a proposta está de acordo com o projeto inicial elaborado. 

Assim sendo, esta Comissão de Licitação 

diante do apurado e acima exposto, declara a empresa JPG 

INCORPORAÇÃO EIRELI vencedora da Tomada de Preço 01/2019, com o 

valor global da obra de R$ 693.302,19 (seiscentos e noventa e três mil, 

trezentos e dois reais e dezenove centavos). 

Sendo assim, abrimos o prazo para recurso de 

5 (cinco dias) úteis a contar desta data, e encaminhamos ao Superintendente 

para andamento do processo. 

 

É o que decidimos. 

Esta Comissão de Licitação decidiu por 

declarar encerrada a sessão às 9 horas e 30 minutos. Para constar, redigiu-se 
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a presente Ata que vai assinada pela Comissão Julgadora. Instituto de 

Previdência do Município de Birigüi-SP, aos 23 dias do mês de setembro de 

dois mil e vinte. 

 

A COMISSÃO JULGADORA 

 
________________________________ 

ANGELA MARIA CARETA GUIMARÃES 

                              MEMBRO 

_______________________________ 

ROSANGELA CRISTINA BERTAGLIA  

MEMBRO 

 

                                __________________________________________ 

RADIMES MARCHETTI DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 


