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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA JULGAMENTO DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE 
PREÇOS” REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2019. 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 
SOLICITAÇÃO Nº 48/2019 
PROCESSO Nº 40/2019 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para higienização, asseio e conservação predial de forma contínua, 
incluindo mão de obra e fornecimento dos equipamentos necessários para a sua execução, visando atender as partes 
internas e externas da Câmara Municipal de Louveira, conforme descrição deste Termo de Referência e demais 
condições constantes do edital. 
Ao vigésimo quarto dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às dez horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Louveira, a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 86/2019, reuniu-se para análise, 
classificação e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas. Inicialmente foi realizado o 
credenciamento da representante da empresa: ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, representado 
neste ato por Sra Ligia Elaine Benvegnu Bertani, portadora da cédula de identidade RG 23.887.557-X SSP/SP inscrito 
no CPF: 168.370.038-44 e para as demais empresas os representantes são os mesmos. Ato contínuo a Comissão 
passou a abertura dos envelopes das empresas habilitadas, procedendo-se a verificação das propostas, declarando 
abaixo; 

 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, primeira classificada ofertando o valor total de R$ 
299.598,04 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos); 

 IMPERIO SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP, segunda classificada ofertando o valor total de R$ 374.365,92 
(trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 

 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, terceira classificada ofertando o valor total de R$ 390.786,77 (trezentos e 
noventa mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos); 

 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI –EPP, quarta classificada ofertando o valor total de R$ 392.557,08 (trezentos e 
noventa e dois mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e oito centavos); 

 PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA, quinta classificada ofertando o valor total de R$ 399.082,16 
(trezentos e noventa e nove mil, oitenta e dois reais e dezesseis centavos); 

 MARTINI SERVIÇOS EIRELI – EPP, sexta classificada ofertando o valor total de R$ 407.241,59 (quatrocentos e 
sete mil, duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta e nove centavos); 

 MARA SILVIA PEZINATO - EPP, sétima classificada ofertando o valor total de R$ 421.349,92 (quatrocentos e 
vinte um mil, trezentos e quarenta nove reais e noventa e dois centavos); 

 SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA EIRELI, oitava classificada ofertando o valor total de R$ 
437.125,11 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e onze centavos); 

 PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, nona classificada ofertando o valor total de R$ 
450.839,65 (quatrocentos e cinqüenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); 

Assim, a Comissão Permanente de Licitações DECLARA vencedora a empresa ABSOLLUTA EM SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA - ME, primeira classificada ofertando o valor total de R$ 299.598,04 (duzentos e noventa e nove 
mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos). Foi perguntado às licitantes se tinham algo a declarar e 
todos declinaram o uso da palavra. Em face do ocorrido, abre-se o prazo para a interposição de recurso, após a 
publicação oficial, conforme disciplina o artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 11:15h, lavrando-se a presente Ata que vai 
assinada pela Comissão Permanente de Licitações e licitantes presentes. 
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