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PROCESSO Nº. 37/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

ENCERRAMENTO: DIA 16/05/2018 ÀS 13:30 HORAS 

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 16/05/2018 ÀS 13:45 HORAS 

LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REFERENTES À TO-

MADA DE PREÇOS Nº 04/2018 – PROCESSO Nº 037/2018. 
 

Às treze horas e quarente a cinco minutos do dia dezesseis de maio do ano de 

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

zada na Av. Rodolfo Baldi nº 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 nº. 006/2018, de 02 de Janeiro de 2018, alte-

rada em parte pela Portaria nº. 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 nº 04/2018, Processo nº 

037/2018, cujo objeto é a contratação de empresa, em regime de empreitada por 

preço global, para Execução de Obras e Serviços de Recapeamento Asfáltico e 

Sinalização Viária do Município de Tabapuã/SP. Iniciada a sessão foram creden-

ciados os representantes das seguintes empresas: 1-SÓLIDA PAVIMENTAÇÃO 

E TERRAPLANAGEM LTDA; 2- KGP CONSTRUTORA LTDA EPP; 3- NOROMIX 

CONCRETO S/A; 4- BIOCYCLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO EI-

RELI-ME; 5- PAVITER-PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANEGEM E CONSTRU-

ÇÕES LTDA. 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 confe-



 

                                                                                                                                                     2 

rissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. Analisados 

os documentos a Comissão verificou que todas as licitantes atenderam todas as 

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

ção a licitante BIOCYCLUS foi observado que a Certidão de Fundo de Garantia 

estava vencida. Entretanto, de acordo com o item 5.8 do edital, em razão da em-

presa ser ME (Microempresa),  foi assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, pa-

ra a regularização da documentação, caso a licitante seja  a vencedora do certa-

me. Os demais licitantes não se opuseram ao benefício proposto ao licitante (mi-

croempresa), renunciado expressamente a interposição de quaisquer recursos, 

razão pela qual, decidiu-se pelo prosseguimento da sessão. Posterormente, o 

Presidente da Comissão, Sr. José Ricardo Fachin indagou aos representantes 

presentes sobre a possibilidade de apresentarem renúncia, sobre a fase habilita-

tória, sendo que estes renunciaram ao prazo recursal de que trata o artigo 109, 

inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93, em relação à fase preliminar de habilitação. 

Sequencialmente, abriu-se a nova fase, passando para a ABERTURA DOS EN-

VELOPES PROPOSTA DAS EMPRESAS HABILITADAS. Deu-se início à abertu-

ra do Envelope nº 02 – Proposta de Preços, que após ter sido conferido e os do-

cumentos rubricados, estes, e todo o seu conteúdo foram colocados à disposição 

dos presentes para análise das PROPOSTAS APRESENTADAS. De acordo com 

o critério de menor preço global, as licitantes ficaram provisoriamente classifica-

das na seguinte ordem: 1º LUGAR, a proposta apresentada pela empresa SÓLI-

DA no valor de R$ 398.914,69 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e ca-

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

empresa NOROMIX com proposta no valor de R$ 399.949,29 (trezentos e noven-

ta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos); 3º 

LUGAR a proposta apresentada pela empresa BIOCYCLUS com proposta no va-

lor de R$ 402.631,51 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e 

cinquenta e um centavos); 4º LUGAR a proposta apresentada pela licitante PA-

VITER, no valor de R$ 474.144,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e 
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quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e 5º LUGAR a proposta 

apresentada pela licitante KGP, no valor de R$ 503.320,50 (quinhentos e três mil, 

trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), tendo por consequência, sido decla-

rada vencedora do certame, a empresa classificada em 1º LUGAR (SÓLIDA). 

Consultados, os representantes legais das licitantes renunciaram ao prazo recur-

sal de que trata o artigo 109, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, quanto à decisão de 

julgamento e classificação 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 fazer 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 repre-

sentantes das licitantes presentes ao ato e pelos membros da Comissão de Lici-

tação.  

 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN  
Presidente da Comissão 

 

ALOISIO FERNANDO LOUZADA  
Secretário da Comissão 

 

 

 

 

ELAINE FRANCISCO BOSQUESI 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

SÓLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA 
Marlon Henrique Paulino 

 

 

NOROMIX CONCRETO S/A 
Odair Garrido 
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KGP CONSTRUTORA LTDA EPP 
Paulo Vinicius Furquim 

 

 

 

BIOCYCLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI-ME 
Marcelo Luiz Dalio 

 

 

 

PAVITER- PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
Ernesto Ehrenberg 

 

 

 
 
 
  


