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SETEC - Servicos Tecnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CONCORRENCIA N° 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 419-16
Ata de Julgamento das Documentacoes
Aos dezesseis dias do mes de marso do ano dois mil e vinte, precisamente as 10hl5min,
na sala de reunioes da COLSETEC - Comissao de Licita9oes da SETEC, encontravamse presentes Enival Alves Ferreira, presidente, Daniel Faria de Machado, Rodrigo
Gaetano dos Santos, membros efetivos e Roger do Prado, suplente, todos nomeados pela
Portaria n° 73/2019, com a finalidade de procederem a abertura dos Envelopes.
Das 04 (quatro) empresas que retiraram nosso edital, apenas 02 (duas) realizaram a
Visita Tecnica, destas, apenas 01(uma) empresa conforme recibo as 09:55 horas fez a
entrega dos envelopes, denominada CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR,
composta pelas consorciadas: MEMORIAL - GESTORA DE NECROPOLES LTDA CNPJ 10.618.796/0001-02 e FAC ORGANIZAQAO SOCIAL DE LUTO LTDA CNPJ 59.031.500/0001-33 entregou os envelopes, representada por HERCULES
MARIANO PEREIRA, portador da cedula de identidade RG n° 32571840;
O Presidente da Colsetec determinou que todos examinassem e rubricasseni os
Envelopes, constatando que os mesmos se encontravam fechados e indevassaveis.
Feito isto, passou-se a abertura do Envelope Garantia de Propostas, sendo estes
examinados e rubricados pelos presentes, sendo a mesma habilitada.
Tendo a concordancia de todos os representantes, que declararam em alto e bom som
que abriam mao do prazo de recurso, passou-se a abertura do Envelope Documentos de
Habilita9ao, sendo estes examinados e rubricados pelos presentes., A COLSETEC
convocou o Sr. MARCELO LUIS FERREIRA ( Gerente da DIFIN/Contabilidade) para xanalise Economica Financeira/Balancetes, o qual assinalou estar de acordo com o editay
sendo a mesma habilitada.
/
Tendo a concordancia de todos os representantes, que declararam em alto e bom scjm
que abriam mao do prazo de recurso, procedemos a abertura do Envelope Proposja__ ^
Economica, sendo estes examinados e rubricados pelos presentes. A COLSETEC solicitou
auxilio dos Engenheiros da Autarquia Jose Carlos Raineri e Eng0 Marcio Roberto Monteiro
que fizeram a respectiva analise tecnica do Plano de Negocios e Projetos Conceituais,
sendo aprovados pelos mesmos.

O CONSORCIO MEMORIAL BOM PASTOR, apresentou como valor de Outorga
variavel o percentual de 5% (cinco por cento) que ira incidir sobre a receita tarifaria
auferida pela concessionaria e como valor de outorga fixa a quantia de R$ 2.350.000,00
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(dois milhoes e trezentos e cinquenta mil reais), ficando aqui declarado vencedor do
certame.
A Comissao suspendeu os trabalhos, para que o resultado aqui apurado seja du
na imprensa oficial.
/
Apos publica9ao fica o processo com vistas franqueada aos interessados no prazd
Dada a palavra aos representantes, nada mais foi dito.
Lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada por mim ( //(
Enival Alves Ferreira, pelos demais componentes da Comis&V
presentes.
Transladada em seguida para o protocolado administrative n° 41y-l
SETEC - PRESIDENCIA.
f
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