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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

EDITAL N° 01/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 - HUSFP 

 

Licitação, na modalidade de Tomada de Preços, pelo tipo de licitação menor preço global, pelo regime de 

execução de empreitada por preço global, regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, que tem por objeto a 

conclusão da escada de acesso aos pavimentos do Prédio 3, escada metálica externa ao Prédio 1, e 

corrimão e/ou guarda corpo indicadas no Plano de Prevenção de Combate ao Incêndio - PPCI do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula, na forma do caderno de especificações técnicas em anexo ao Edital n° 

01/2020. 

 

Às 14 horas e 30 minutos do dia quinze de abril de dois mil e vinte, em reunião remota, online, em decorrência 

da COVID-19, presentes Karine de Castro da Silva, Andressa Scholl, Michele Josiane Rutz Buchweitz e o 

Mauricio de Leoni Godoi, membros da Comissão de Licitação, deu-se início a sessão de julgamento e 

adjudicação. Para efeitos de julgamento desta licitação, levar-se-á em consideração a proposta que 

apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. Ato contínuo, iniciada leitura da análise técnica apresentada pela 

equipe técnica da instituição, documento anexo, que analisou as propostas aprestadas da empresa 

Empreendedora Porto Nunes Eireli, CNPJ nº 14.644.934/0001-69, da empresa FQC Construções Eireli, CNPJ nº 

15.486.882/0001-14 e, da empresa C. L. Rodrigues Fachini Eireli, CNPJ nº 13.937.633/0001-72, ambas analisadas 

de acordo com o disciplinado no Edital e seus anexos. A classificação dos proponentes deu-se pela ordem 

crescente dos preços ofertados, estando em 1º lugar a Empreendedora Porto Nunes Eireli com a proposta no 

valor de R$ 231.515,95 e, 2ª lugar a empresa C. L. Rodrigues Fachini Eireli com a proposta no valor de R$ 

268.133,38, Ato contínuo, foi analisada, conferida e avaliada a Proposta de Preço apresentada pela Empresa 

EMPREENDEDORA PORTO NUNES, proposta de menor preço global, onde constatou-se que a mesma atende 

ao Edital nº o1/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020 – HUSFP,e está apta a submeter-se ao julgamento e 

adjudicação. Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo Menor Preço, a Comissão de Licitação DECLARA 

vencedora a empresa EMPREENDEDORA PORTO NUNES, por apresentar proposta no valor global de R$ 

231.515,95, com prazo de validade de 60 dias. Diante disto, a Comissão de Licitação declara encerrada a 

sessão, nada mais digno de registro, segue a presente ata assinada por todos. Fica aberto o prazo recursal 

previsto em lei. Depois de decorrido o prazo recursal, Comissão encaminhará o processo licitatório para 

homologação pela autoridade competente. 
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