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ATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTE AO CONVITE
DE PREÇOS Nº 24/2017.

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de julho do ano de dois mil
e dezessete, na sala de reuniões da Prefeitura do Município de Tanabi, reuniu-se a Comissão
Municipal de Licitações, sob presidência do Sr. Benedito Vieira de Souza, estando presentes os
membros Sr. Jefferson Lemes e Davi de Gois, para o ato de abertura e encerramento dos
envelopes referentes ao Convite de Preços nº 24/2017, dispondo sobre a prestação de serviços
de fornecimento e plantio de grama, na CMEI Luiza Versuti Lopes, no Município de Tanabi –
SP.
Aberta a reunião foram apresentadas as seguintes propostas:
A empresa ROSMEIRE RENESTO LEONARDO FLORICULTURA ME apresentou
para o objeto acima proposta no valor global de R$12.000,00 (doze mil reais). Condições de
pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a prestação dos
serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal. Validade da proposta: mínima de 90 (noventa
dias). Prazo e Local da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser executados em até 7
(sete) dias da adjudicação/homologação do processo de licitação. Os serviços serão prestados
na Creche do Residencial Machado II, no Município de Tanabi.
A empresa GERSOLINO DE SOUZA - ME apresentou para o objeto acima proposta
no valor global de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais). Condições de pagamento: O
pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços, mediante
apresentação da Nota Fiscal. Validade da proposta: mínima de 90 (noventa dias). Prazo e
Local da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser executados em até 7 (sete) dias da
adjudicação/homologação do processo de licitação. Os serviços serão prestados na Creche do
Residencial Machado II, no Município de Tanabi.
A empresa LUCIMAR ANTONIO ESPREAFICO POTIRENDABA - ME apresentou
para o objeto acima proposta no valor global de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).
Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a
prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal. Validade da proposta: mínima
de 90 (noventa dias). Prazo e Local da Prestação de Serviços: Os serviços deverão ser
executados em até 7 (sete) dias da adjudicação/homologação do processo de licitação. Os
serviços serão prestados na Creche do Residencial Machado II, no Município de Tanabi.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente, que após lida e achada conforme,
vai por todos assinados.
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