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PROCESSO N°. 25/2018 
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2018 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
ENCERRAMENTO: DIA 27/04/2018 ÀS 13:30 HORAS 
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 27/04/2018 ÀS 13:45 HORAS 
LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTA REFERENTES À TOMA
DA DE PREÇOS N° 02/2018 - PROCESSO N° 25/2018. 

Às treze horas e quarente a cinco minutos do dia vinte e sete de abril do ano de 

dois mil e dezoito, no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã, locali

zada na Av. Rodolfo Baldi n° 817, Centro, na cidade de Tabapuã-SP, em uma sa

la especialmente designada para este fim, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria n°. 006/2018, de 02 de Janeiro de 2018, alte

rada em parte pela Portaria n°. 094/2018, de 19 de março de 2018, sob a presi

dência do Senhor José Ricardo Fachin, estando presentes os demais membros 

que compõem a referida Comissão: Sr. Aloisio Fernando Louzada e a Sra. Elaine 

Francisco Bosquesi. A sessão teve como objetivo a realização dos atos de aber

tura dos envelopes referentes à Tomada de Preços n° 02/2018, Processo n° 

25/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e ser

viços de recapeamento asfáltico. Iniciada a sessão foram credenciados os repre

sentantes das seguintes empresas: 1-SÓLIOA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLA

NAGEM L TOA; 2- KGP CONSTRUTORA L TOA EPP; 3- NOROMIX CONCRETO 

S/A, cujos comprovantes de representação foram juntados aos autos, ausente o 

representante da empresa JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES 

EIRELI . Na sequência, entregaram tempestivamente, os envelopes N° 01 -

Documentaç~o e No 02-Proposta. Aberta a sessão por parte do Sr. Presidente, o a 
mesmo solicitou que todos os presentes rubricassem os envelopes e que confe- {[:Y 
rissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. AnalisadoE 
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os documentos a Comissão verificou q~~'t~eas as llctfantes atenderam todas as 

exigências do edital deliberando por sua HABILITAÇÃO, sem restrições. Posteri-

ormente, o Presidente da Comissão, Sr. José Ricardo Fachin indagou aos repre

sentantes presentes sobre a possibilidade de apresentarem renúncia, sobre a fa-

se habilitatória, sendo que estes renunciaram ao prazo recursal de que trata o ar-

tigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93, em relação à fase preliminar de ha-

bilitação. Sequencialmente, abriu-se a nova fase, passando para a ABERTURA 

DOS ENVELOPES PROPOSTA DAS EMPRESAS HABILITADAS. Deu-se início 

à abertura do Envelope n° 02 - Proposta de Preços, que após ter sido conferido e 

os documentos rubricados, estes, e todo o seu conteúdo foram colocados à dis-

posição dos presentes para análise das PROPOSTAS APRESENTADAS. De 

acordo com o critério de menor preço global, as licitantes ficaram provisoriamente 

classificadas na seguinte ordem: 1° LUGAR, a proposta apresentada pela empre-

sa NOROMIX no valor de R$ 269.919,19 (duzentos e sessenta e nove mil, nove-

centos e dezenove reais e dezenove centavos); 2° LUGAR a proposta apresenta-

da pela empresa KGP com proposta no valor de R$ 275.543,80 (duzentos e se-

tenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos); 3° LU-

GAR a proposta apresentada pela empresa JR SANTA FÉ com proposta no valor 

de R$ 299.434,48 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e oito centavos); e 4° LUGAR a proposta apresentada pela lici-

tante SÓLIDA ENGENHARIA, no valor de R$ 303.207,44 (trezentos e três mil, 

duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos). Nos termos do subitem 5.2 

do edital, ocorreu empate ficto entra as propostas apresentadas pelas licitantes 

NOROMIX (269.919, 19 ) e KGP (R$ 275.543,80), sendo que a empresa enqua

drada como EPP (KGP Construtora ltda. EPP) apresentou proposta verbal de 

R$ 269.910,00 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e dez reais), f icando 

classificada em primeiro lugar, tendo, por consequência, sido declarada vencedo- -v\ 
ra do certame, conforme subitem 5.3 do ato convocatório. Pelo Senhor Presiden-~ 

te foi concedido o prazo 3 (três) dias à licitante vencedora para apresentação de~· 
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planilha de adequação dos novos preços propostos. Consultados, os represen

tantes legais das licitantes renunciaram ao prazo recursal de que trata o artigo 

109, alínea "b", da Lei n° 8.666/93, quanto à decisão de julgamento e classifica

ção das propostas de preços. Finalmente, os membros da Comissão deliberaram 

o encaminhamento do processo à autoridade superior, a Senhora Prefeita, para 

os atos de homologação e adjudicação do objeto licitado. Ninguém querendo fa

zer uso da palavra ou pronunciar-se a respeito do quanto decidido, o Presidente 

deu por encerrada a sessão pública, do que, para constar, foi lavrada a presente 

ata que lida e achada conforme vai assinada pelos representantes das licitantes 

presentes ao ato e pelos membros da Comissão de Licitação. 

' C 
ALOISIO ~PW"f:R.I'III 

Secretário da Comissão 

FRANCISCO BOSQU 
Membro da Comissão 

S FURQUIM NARDI 
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