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PROCESSO Nº. 014/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

ENCERRAMENTO: DIA 22/03/2018 ÀS 13:30 HORAS 

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 22/03/2018 ÀS 13:30 HORAS 

LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

 

ATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS ENVELOPES DA HABILITA-

ÇÃO E PROPOSTA E JULGAMENTO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – 

PROCESSO Nº 014/2018. 
 

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e dezoito, 

no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã, localizada na Av. Rodolfo Baldi nº 

817, Centro, na cidade de Tabapuã-SP, em uma sala especialmente designada para este 

fim, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 

006/2018, de 02 de Janeiro de 2018, alterada em parte pela Portaria nº. 094/2018, de 19 

de março de 2018, sob a presidência 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 

abertura dos envelopes referentes à Tomada de Preços nº 01/2018, Processo nº 

014/2018, cujo objeto é a contratação de empresa da área da construção civil, em regime 

de empreitada por preço global, para execução de obras e serviços de engenharia visan-

do a construção de vestiários, iluminação e arquibancada no Município de Tabapuã, cuja 

execução está totalmente vinculada ao Contrato de Repasse nº 831481/2016 – Opera-

ção Nº 1032479-87, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do 

Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, com o fornecimento 

de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita implanta-

ção de todos os elementos definidos, em conformidade com os detalhamentos contidos 

no memorial descritivo e anexos. Iniciada a sessão foram credenciados na forma do item 

6.1.1 do edital, os representantes das seguintes empresas: 1- C&M CONSTRUTORA 

UCHOA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n°. 12.011.263/0001-85, com sede na Rua da Li-

berdade, n°. 92, Bairro São Miguel, na cidade de Uchoa, CEP: 15.890-000, representada 

pelo Procurador, Sr. PAULO HENRIQUE CARREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador do RG n°. 41.470.213 SSP/SP e do CPF n°. 371.854.888-77, residente e domi-
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ciliado na Rua Osorio Orsini, n°. 350, Bairro São Miguel, na cidade de Uchoa/SP, telefo-

ne (17) 99752-8797; 2- LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

EIRELLI-ME, inscrita no CNPJ n°. 17.523.329/0001-30, com sede na Rua Pereira Barre-

tos, n°. 230, na cidade de Ariranha/SP, CEP: 15.960-000, representada pelo Sr. LAFFA-

YETTE ANTONIO DE MORAIS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n°; 

7.658.031 SSP/SP  e do CPF n°. 032.211.818-25, residente e domiciliado na Praça Higi-

no Hernandes, n°. 173, Centro, na cidade de Aririnha/SP, CEP n°. 15.960-000, telefone 

(17) 3576-1353; 3- CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no 

CNPJ n°. 72.024.011/0001-12, com sede na Av. Antenor Angelon, n°. 2.341, Jardim das 

Aroeiras, nesta cidade de Tabapuã/SP, CEP: 15.880-000, neste ato representada pelo 

Sr. RENAN FELIPPE DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, administrador, portador do 

RG n°. 42.374.490-x e do CPF n°. 350.022.898-43, residente e domiciliado na Av. Mano-

el do Valle Carvalho Madeira, n°. 1.876, Jardim Alto Tabapuã, CEP: 15.880-000, telefone 

(17) 3562-1807. Na sequência, entregaram tempestivamente, os envelopes Nº 01-

Documentação e N° 02-Proposta. Aberta a sessão por parte do Sr. Presidente, o mesmo 

solicitou que todos os presentes rubricassem os envelopes e que conferissem sua invio-

labilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. O Sr. Presidente da Comissão, em 

prosseguimento, passou à abertura dos envelopes Documentação, colocando à disposi-

ção dos presentes os documentos neles contidos para exame. Aberta a palavra nova-

mente, houve manifestação pelo representante da empresa C&M Construtora de que a 

certidão negativa de débitos municipal apresentada pela licitante Lara Construtora e Em-

preendimentos Imobiliários Ltda. -ME  está vencida. Na sequência pela Comissão foi in-

formado ao representante da empresa (Lara) sobre o prazo de 05(cinco) dias úteis para 

regularização da documentação vencida, nos termos do que a LC 123/2006, a qual re-

nunciou a este direito. Em razão disso, referida empresa ficou inabilitada na fase prelimi-

nar do certame. Da análise dos documentos resultou que estava de acordo com as exi-

gências do edital, portando, deliberou HABILITAR, sem restrições, as empresas licitan-

tes: C&M CONSTRUTORA UCHOA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n°. 12.011.263/0001-85 

e CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n°. 

72.024.011/0001-12; Posteriormente, o Presidente da Comissão, Sr. José Ricardo Fachin 

indagou aos representantes presentes sobre a possibilidade de apresentarem renúncia, 

sobre a fase habilitatória. Estes se manifestaram pela renúncia de recurso. Sequencial-
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mente, abriu-se a nova fase, passando para a ABERTURA DOS ENVELOPES PRO-

POSTA DAS EMPRESAS HABILITADAS. Deu-se início à abertura do Envelope nº 02 – 

Proposta de Preços, que após ter sido conferido e os documentos rubricados, estes, e 

todo o seu conteúdo foram colocados à disposição dos presentes para análise das PRO-

POSTAS APRESENTADAS, teve como resultado o que consta a seguir, obedecendo ao 

disposto no edital: 1º LUGAR, a proposta apresentada pela empresa CONCEIÇÃO & 

FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n°. 72.024.011/0001-12, com 

proposta no valor global de R$ 332.269,66 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e ses-

senta e nove reais e sessenta e seis centavos); 2º LUGAR a proposta apresentada pela 

empresa C&M CONSTRUTORA UCHOA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n°. 

12.011.263/0001-85, com proposta no valor de R$ 333.361,32 (trezentos e trinta e três 

reais, trezentos e sessenta e um mil e trinta e dois centavos). As empresas licitantes 

apresentaram propostas descrevendo e atendendo às exigências constantes do Edital, 

ficando dentro dos custos estimados pelo Município, segundo a Planilha Orçamentária, 

havendo, dessa forma, compatibilidade de preços com o mercado e não sendo conside-

rados inexequíveis. Após as devidas análises e estar a proposta em consonância com o 

Edital e ao que dispõe a Lei Federal 8.666/93, a Comissão de Licitação Julgou Vence-

dora a empresa: CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP, inscrita no 

CNPJ n°. 72.024.011/0001-12, com sede na Av. Antenor Angelon, n°. 2.341, Jardim das 

Aroeiras, nesta cidade de Tabapuã/SP, CEP: 15.880-000, com o valor global de R$ 

332.269,66 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

seis centavos); Aberta a palavra pelo Sr. Presidente, pelos representantes das licitantes 

foi manifestada a renúncia ao prazo recursal quanto ao resultado do julgamento e classi-

ficação das propostas. Em nada mais havendo a tratar, o presidente da Comissão Sr. 

José Ricardo Fachin, encerrou a sessão, às 15h53min, lavrando-se a presente ata, que 

lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, pelos e representan-

tes legais das empresas, demais presentes e, por mim Aloisio Fernando Louzada, que 

secretariei a sessão. Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Tabapuã, vinte e dois dias do mês de março do ano de 2018. 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN  
Presidente da Comissão 

 

ALOISIO FERNANDO LOUZADA  
Secretário da Comissão 
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ELAINE FRANCISCO BOSQUESI 
Membro da Comissão 

 
 
 
 
 

LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI-ME 
Representante credenciado da empresa : Laffayette Antonio de Morais 

 

 

 

 

 

 

C&M CONSTRUTORA UCHOA LTDA-ME 
Procurador da empresa: Paulo Henrique Carreira 

 

 

 

 

 

 

CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP 
Representante credenciado da empresa: Renan Felippe da Conceição 

 

 

 
 
 
 
 
  


