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PROCESSO Nº. 71/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
ENCERRAMENTO: DIA 13/08/2019 ÀS 13:30 HORAS 
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 13/08/2019 ÀS 13:45 HORAS 
LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 
 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITA-
ÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REFERENTES À 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 – PROCESSO Nº 071/2019. 
 

Às treze horas e quarente a cinco minutos do dia treze de agosto do ano de dois 

mil e dezenove, no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Tabapuã, localizada 

na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã-SP, em uma sala es-

pecialmente designada para este fim, reuniu-se a Comissão Permanente de Lici-

tações, designada pela Portaria nº. 023/2019, de 11 de Janeiro de 2019, alterada 

em parte pela Portaria nº. 224/2019, de 05 de junho de 2019, sob a presidência 

do Senhor Everson Rechi, estando presentes os demais membros que compõem 

a referida Comissão: Sr. Valentim Figueiredo do Valle Pereira Junior e a Sra. Va-

nessa Perpetua de Oliveira. A sessão teve como objetivo a realização dos atos de 

abertura dos envelopes referentes à Tomada de Preços nº 01/2019, Processo nº 

071/2019, cujo objeto é a contratação de empresa, em regime de empreitada por 

preço global, para execução de obras e serviços de Recapeamento Asfáltico em 

várias vias do Município de Tabapuã/SP, vinculada ao Contrato de Repasse nº 

867184/2018/MCIDADES/CAIXA. Iniciada a sessão foram credenciados os repre-

sentantes das seguintes empresas: 1-COPELMA CONSTRUÇÃO E PAVIMEN-

TAÇÃO LTDA – EPP, representado pelo sócio Sr. MARCELO MASSAO NISCHI-

OKA; 2- COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, representada pela Sra. 

KARINA DIAS HERRERO e 3- NOROMIX CONCRETO S/A representada pelo Sr. 

DÉCIO HENRIQUE HOMSI MORTARI. Na sequência, entregaram tempestiva-

mente, os envelopes Nº 01-Documentação e N° 02-Proposta. Aberta a sessão por 
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parte do Sr. Presidente, o mesmo solicitou que todos os presentes rubricassem os 

envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve 

manifestação. Analisados os documentos a Comissão verificou que todas as lici-

tantes atenderam todas as exigências do edital deliberando por sua HABILITA-

ÇÃO, sem restrições. Posteriormente, o Presidente da Comissão, Sr. Everson 

Rechi indagou aos representantes presentes sobre a possibilidade de apresenta-

rem renúncia, sobre a fase habilitatória, 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 ENVELOPES PROPOSTA DAS EMPRESAS HABILI-

TADAS. 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 PROPOSTAS 

APRESENTADAS. De acordo com o critério de menor preço global, as licitantes 

ficaram provisoriamente classificadas na seguinte ordem: 1º LUGAR, a proposta 

apresentada pela empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA no valor 

de R$ 186.775,44 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos); 2º LUGAR a proposta apresentada pela empresa 

NOROMIX CONCRETO S/A com proposta no valor de R$ 214.127,85 (duzentos e 

catorze mil cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos); 3º LUGAR a 

proposta apresentada pela empresa COPELMA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTA-

ÇÃO LTDA com proposta no valor de R$ 220.921,79 (duzentos e vinte mil, nove-

centos e vinte e um reais e setenta e nove centavos); tendo por consequência, si-

do declarada vencedora do certame, a empresa classificada em 1º LUGAR (CO-

PLAN). Consultados, os representantes legais das licitantes renunciaram ao prazo 

recursal 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. 
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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.  

 

 
 

EVERSON RECHI  
Presidente da Comissão 

 
VALENTIM FIGUEIREDO DO VALLE 

PEREIRA JUNIOR  
Secretário da Comissão 

 

 

 

 
VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 

Membro da Comissão 

 
 
 
 
 

MATHEUS AUGUSTO BERTELLI 
FERRAREZI 

Eng º Civil  
 
 
 
 

COPELMA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP 
MARCELO MASSAO NISCHIOKA 

 
 
 

NOROMIX CONCRETO S/A 
DÉCIO HENRIQUE HOMSI MORTARI 

 
 
 

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA 
KARINA DIAS HERRERO 

 
 
 


