
 
 

 

ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 013/2018 
PROCESSO N° 075/2018 

 
 

Às dez horas do dia três do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala de licitações 

da Prefeitura Municipal de Tabapuã, sito a Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, nesta cidade de Tabapuã-

SP, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 06/2018, de 02 de 

janeiro de 2018, alterada em parte pela Portaria nº. 094/2018, sob a Presidência do Sr. José Ricardo 

Fachin, estando presentes os demais membros que compõem a referida Comissão: Sr. Aloisio 

Fernando Louzada e a Sra. Elaine Francisco Bosquesi, para a abertura dos envelopes “Proposta” e 

classificação das empresas proponentes, referente ao processo licitatório acima especificado, 

modalidade Convite, que tem por objeto à contratação de empresa, sob o regime de empreitada por 

preço global, com execução indireta de obras e serviços para a implantação de nova sala de aula, 

construção de banheiros, lavanderia e quarto de despejo na EMEI “Cesira Baratella Toledo”, com o 

objetivo de viabilizar tecnicamente os processos licitatórios, com acompanhamento direto dos 

processos e sessões, análise e elaboração de editais, dentro das prerrogativas próprias do exercício da 

administração pública. Dando início aos trabalhos, o Senhor Secretário constatou o recebimento das 

propostas referente às empresas abaixo especificadas: 

 

RAZÃO SOCIAL DA 

EMPRESA  

ENDEREÇO CNPJ 

CONCEIÇÃO & FELIPPE DA 
CONCEIÇÃO LTDA – EPP 

Av. Antenor Angelon nº 2.341, Residencial 
das Aroeiras  - CEP: 15.880-000 -  Tabapuã - 
SP 

72.024.011/0001-12 

EMA ENGENHARIA E 
CONSULTORIA UCHOA 
LTDA 
 

Rua Vereador Ernesto Lainetti nº 429, 
Centro - CEP: 15.890-000 – Uchoa - SP 

09.503.885/0001-16 

MARCIO BOSSOLANI- ME Rua Dr. João Batista da Costa, nº. 1.521, 
Jardim Alto Tabapuã, CEP: 15.880-000, 
Tabapuã-SP. 

28.154.937/0001-30 

 

Prosseguindo-se os trabalhos e após a identificação das empresas proponentes, passou-se a 

análise das propostas apresentadas, por todos os membros da Comissão de Licitação que constataram 

que todas as empresas atenderam os requisitos exigidos para a proposta. Ato contínuo, foi procedida 

a classificação das propostas conforme segue:  

 

CLASSIF. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA / CNPJ/MF VALOR GLOBAL 
(R$) 

1ª MARCIO BOSSOLANI- ME  
CNPJ. 28.154.937/0001-30 

R$ 137.962,67 

2ª  CONCEIÇÃO & FELIPPE DA CONCEIÇÃO LTDA- EPP R$ 138.522,23 



 
 

 

CNPJ. 72.024.011/0001-12 

3ª EMA ENGENHARIA E CONSULTORIA UCHOA LTDA.  
CNPJ. 09.503.885/0001-16 

R$  139.009,36 

 

Depois de verificadas e devidamente analisadas as propostas apresentas, esta Comissão de Licitações 

houve por bem CLASSIFICAR, em 1º lugar a proposta apresentada pela empresa MÁRCIO BOSSOLANI-

ME, inscrita no CNPJ. nº 28.154.937/0001-30, com sede na Rua Dr. João Batista da Costa nº 1.521, 

Jardim Alto Tabapuã, CEP: 15.880-000 - Tabapuã – SP, com a proposta no valor total de R$ 137.962,67 

(cento e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), considerando 

o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante da clausula 7.2.2.1 do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, conjugado 

com a clausula 2.2, que estabeleceu como preço máximo o valor de R$ 139.216,90 (cento e trinta e 

nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), assegurada as licitantes microempresas e 

EPP o exercício do direito de preferência. A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram 

colocados à disposição dos presentes para análise e rubrica. Foi aberta a palavra novamente e não 

houve manifestação. Nada mais havendo o Presidente da Comissão encerrou a presente sessão, 

lavrando-se a presente ATA, que lida achada conforme, vai assinada por todos os presentes, para 

posterior remessa juntamente com os demais documentos pertinentes a esta Licitação à autoridade 

superior para a devida Homologação e Adjudicação. 

 

 
 

JOSÉ RICARDO FACHIN 

Presidente da Comissão 

 

ALOISIO FERNANDO LOUZADA  ELAINE FRANCISCO BOSQUESI 

                      Secretário   Membro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


