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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 – PROCESSO CL/PMP 52/2020
Às 09:00 hrs do dia 24/09/20, na sala do Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal,
sito à Rua Tupinambás nº 1091, centro, nesta cidade, reuniram-se os Senhores: Marcelo
Dias dos Santos, Carla Gabriela da Silva Santos e Andréia Farinaci Gatto Carreira,
membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2.020, designados
pela portaria 002/2020, sob a presidência do primeiro declinado, referente a Tomada de
Preços 06/2020, que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para
execução de 752,40 m2 de pavimentação asfaltica com camada de rolamento asfaltico
betuminosa usinado a quente (C.B.U.Q.) com espessura de minima 3,0 cm, construção
de guias e sarjetas estruturadas com fornecimento de material e mão de obra a ser
realizado no prolongamento da Rua José Cardoso Pereira neste Município de Pontalinda
SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e
projeto em anexo, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis bem
como as demais normas e condições estabelecidas pelo mercado nacional, sendo que
realizaram visita técnica ao local da obra 01 (uma) empresa, ato continuo iniciando com
a fase de credenciamento das empresas cadastradas e interessadas pelo qual passo a
declinar; 1) ROCHA & ROCHA TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 06.176.120/0001-20
Rua Dr Jacinto de Souza nº 547, Bairro Centro CEP 15220-000 na cidade de Mendonça
SP, que não se faz representar. Em prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
encerrou a fase de credenciamento e procedeu com a abertura da proposta apresentada
pela empresa, sendo que a empresa acima apresenta preço global de R$ 80.029,02
(oitenta mil vinte e nove reais e dois centavos) abrindo novamente a palavra para
que a Comissão se manifestassem sendo que todos declinaram, ato continuo foi
verificado que o preço esta de acordo com o estimativo da licitação, sendo assim a
comissão da como vencedora deste certame a proposta da empresa ROCHA & ROCHA
TERRAPLANAGEM LTDA, por apresentar melhor preço global (mão de obra e
material) em seguida o Presidente procedeu com a abertura do envelope da
documentação da vencedora sendo que a mesma apresenta todos os documentos
em acordo com o edital, em seguida consultado a comissão de licitação quanto a
documentação, os mesmos nada alegaram. Diante do exposto encerrada a referida
cessão informamos ao Senhor Prefeito Municipal que a seu critério homologue
esta licitação a vencedora. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por
encerrado a presente reunião, lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da Comissão
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