ANO I - EDIÇÃO Nº 142

quinta-feira, 8 de novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

- Kadora Prestadora de Serviço Eireli – ME,
inscrita no CNPJ nº 18.270.903/0001-58.

LICITAÇÃO

Todas as empresas com envelopes devidamente
protocolados antes do término do prazo
(08/11/2018 às 13h15).

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTAÇÃO E DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONVITE Nº
004/2018
Processo Licitatório nº 044/2018
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
para execução de serviço de reforma na EMEF
Antonio Andrade Guimarães, de acordo com
memorial descritivo, projeto básico, planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro.
Na data de 08/11/2018, às 13h45, nas
dependências da Prefeitura Municipal, nesta
cidade de Vera Cruz – SP, reuniram-se os
membros da Comissão Municipal de Licitações:
Aylton Domingos Calça (presidente), Vitor
Machado Barros (membro) e Joel Antônio
Benavides (membro), nomeados pela Portaria
nº 6.216, de 01 de fevereiro de 2018, para a
abertura dos envelopes de documentação e
julgamento das propostas ao Convite nº
004/2018, cujo objeto está acima em epígrafe.
Atenderam ao chamamento da Prefeitura
Municipal as empresas:
- Guilherme Luiz Toninato Ferreira – ME,
inscrita no CNPJ nº 19.464.265/0001-79,
representada por seu sócio, o senhor Guilherme
Luiz Toninato Ferreira, CPF/MF nº 213.436.31858;
- Mostasso e Alvarez Construções Ltda – EPP,
inscrita no CNPJ nº 04.691.470/0001-08,
representada por seu sócio, o senhor Odil
Mostasso Neto, CPF/MF nº 263.490.698-62;
- J.A. Ferraz do Nascimento Engenharia – ME,
inscrita no CNPJ nº 30.754.264/0001-00,
representada pelo seu sócio, o senhor José
Antônio Ferraz do Nascimento, CPF/MF nº
383.639.308-57 e;

A comissão passou de imediato à abertura
dos envelopes de documentação, quando foi
verificado que a empresa Kadora Prestadora de
Serviço Eireli – ME, não cumpriu o previsto no
item 6.5 do edital, sendo que o documento
relativo ao subitem 6.5.1 não está autenticado e o
documento referente ao 6.5.2 não foi
apresentado. Ademais, quanto à declaração
prevista no 6.7.7, não consta a assinatura do
profissional, somente o do representante legal
da licitante.
Diante disso, a empresa Kadora Prestadora
de Serviço Eireli – ME foi declarada inabilitada
pela Comissão.
As licitantes Guilherme Luiz Toninato
Ferreira – ME, Mostasso e Alvarez Construções
Ltda – EPP e J.A. Ferraz do Nascimento
Engenharia – ME, apresentaram toda a
documentação exigida pelo edital, sendo
declaradas habilitadas.
Desta forma, a Comissão abriu-se o prazo
de 2 (dois) dias úteis para a interposição de
eventual recurso pelas licitantes quanto à fase
de habilitação, conforme artigo 109, § 6º, da Lei
8.666/1993.
No entanto, desde já, fica agendada a data
de 13/11/2018, às 09h30, para prosseguimento do
certame.
Contudo,
caso
efetivamente
haja
interposição de recurso por alguma licitante,
será aberto prazo de 2 (dois) dias úteis para as
demais apresentarem contrarrazões, sendo a
data supracitada alterada.
Nada mais a constar a Comissão Municipal
de Licitações encerrou os trabalhos, lavrando-
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se a Ata circunstanciada que lida e aprovada foi
Ferreira – ME, Steel Tech Construções Ltda – ME
assinada por todos os presentes.
e Braga Construções e Engenharia Ltda – EPP.
Aylton Domingos Calça
Presidente da Comissão

Analisadas as propostas, a classificação
das licitantes ficou a seguinte:

Vitor Machado Barros
Membro da Comissão

1ª Guilherme Luiz Toninato Ferreira – ME, com
valor global de R$ 53.823,86 (cinquenta e três
mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis
centavos);

Joel Antônio Benavides
Membro da Comissão
Guilherme Luiz Toninato Ferreira
Representante da empresa
Guilherme Luiz Toninato Ferreira – ME
Odil Mostasso Neto
Representante da empresa
Mostasso e Alvarez
Construções Ltda – EPP
José Antônio Ferraz do Nascimento
Representante da empresa
J.A. Ferraz do Nascimento
Engenharia – ME
3ª ATA REFERENTE AO CONVITE Nº 003/2018
Processo Licitatório nº 042/2018
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
para execução de serviço de reforma de forros,
canaletas de água pluvial, banheiros e pintura da
escola Natalina Geib Devito, de acordo com
memorial descritivo, projeto básico, planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro.
Na data de 08/11/2018, às 09h30, nas
dependências da Prefeitura Municipal, nesta
cidade de Vera Cruz – SP, reuniram-se os
membros da Comissão Municipal de Licitações:
Aylton Domingos Calça (presidente), Vitor
Machado Barros (membro) e Joel Antônio
Benavides (membro), nomeados pela Portaria
nº 6.216, de 01 de fevereiro de 2018, para a sessão
visando a continuidade do certame referente ao
Convite nº 003/2018, cujo objeto está acima em
epígrafe.

2ª Braga Construções e Engenharia Ltda – EPP,
com valor global de R$ 69.533,36 (sessenta e
nove mil quinhentos e trinta e três reais e trinta
e seis centavos) e;
3ª Steel Tech Construções Ltda – ME, com valor
global de R$ 75.149,19 (setenta e cinco mil cento
e quarenta e nove reais e dezenove centavos).
Diante disso, a licitante Guilherme Luiz
Toninato Ferreira – ME foi declarada vencedora
da licitação.
Desta forma, a Comissão concedeu o prazo
de 2 (dois) dias úteis para a interposição de
eventual recurso pelas licitantes quanto ao
julgamento das propostas, conforme artigo 109,
§ 6º, da Lei 8.666/1993.
Nada mais a constar a Comissão Municipal
de Licitações encerrou os trabalhos, lavrandose a Ata circunstanciada que lida e aprovada foi
assinada por todos os presentes.
Aylton Domingos Calça
Presidente da Comissão
Vitor Machado Barros
Membro da Comissão
Joel Antônio Benavides
Membro da Comissão
Guilherme Luiz Toninato Ferreira
Representante da empresa
Guilherme Luiz Toninato Ferreira – ME

Transcorrido o prazo sem nenhuma
interposição de recurso, a Comissão abriu os
envelopes de propostas das 3 (três) empresas
habilitadas, sendo elas: Guilherme Luiz Toninato
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