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PROCESSO Nº. 76/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

ENCERRAMENTO: DIA 29/10/2018 ÀS 09:30 HORAS 

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 29/10/2018 ÀS 10:00 HORAS 

LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, JUL-

GAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REFERENTES À TOMADA DE 

PREÇOS Nº 05/2018 – PROCESSO Nº 076/2018. 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio do ano do ano dois mil e de-

zoito, 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 pre-

sentes 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 05/2018, Proces-

so nº 076/2018, cujo objeto é a contratação de empresa Especializada para a execução 

dos serviços destinados ao desassoreamento das lagoas da Estação de Tratamento de 

Esgoto do Município de Tabapuã/SP, compreendendo a remoção total do lodo e sobre-

nadantes. Iniciada a sessão foram credenciados os representantes das seguintes em-

presas: 1-N.M. DE OLIVEIRA YAMAGURO-ME representada pelo Procurador, Sr. JOSÉ 

ANTONIO CALVES, portador do RG n°. 000099660/SSP-MS, inscrito no CPF n°. 

268.415.411-20 e, 2- BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME, representada pelo 

Sócio- Procurador, o Sr. ANDRÉ LUIZ FRANCISCO ALVES, portador do RG nº. 

35.303.434-4 SSP/SP e do CPF nº. 338.617.098-64. Na sequência, entregaram tempes-

tivamente, 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 enve-

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

Analisados os documentos a Comissão verificou que todas as licitantes atenderam todas 
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as exigências do edital deliberando por sua HABILITAÇÃO, sem restrições. Posterior-

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

presentes sobre a possibilidade de apresentarem 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 EM-

PRESAS HABILITADAS. Deu-se início à abertura do Envelope nº 02 – Proposta de Pre-

ços, que após ter sido conferido e os documentos rubricados, estes, e todo o seu conte-

údo foram colocados à disposição dos presentes para análise das PROPOSTAS APRE-

SENTADAS. De acordo com o critério de menor preço global, as licitantes ficaram provi-

soriamente classificadas na seguinte ordem: 1º LUGAR, a proposta apresentada pela 

empresa N.M. DE OLIVEIRA YAMAGURO-ME no valor de R$ 165.011,23 (cento e ses-

senta e cinco mil, onze reais e vinte e três centavos); 2º LUGAR a proposta apresentada 

pela empresa BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME com proposta no valor de 

R$ 248.962,11 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e on-

ze centavos); tendo por consequência, sido declarada vencedora do certame, a empresa 

classificada em 1º LUGAR (N.M DE OLIVEIRA YAMAGURO-ME). Consultados, os re-

presentantes legais das licitantes presentes, o representante da empresa BIODATA 

manifestou a intenção de interpor recurso, nos termos da cláusula  14.2 do edital, 

no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da lavratura desta ata da sessão, quanto 

à decisão de julgamento e classificação das propostas de preços sob as seguintes 

razões “1- A licitante vencedora apresentou proposta inexequível em função do desconto 

apresentado; 2- Salvo melhor juízo acreditamos que o formato da proposta apresentada, 

assim como o cronograma físico-financeiro, estão em desconformidade com o que deve-

ria ser apresentado, pois os dizeres do FEHIDRO e da Secretaria de Saneamento e Re-

cursos Hídricos não poderiam estar inscrito nos mesmos documentos”. Já a licitante re-

corrida sai nesta data, intimada, para caso tenha interesse, apresentar em prazo 

sucessivo ao das razões recursais da licitante Biodata, sua contrarrazões (impug-

nações). Ninguém mais 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 representantes 

das licitantes presentes ao ato e pelos membros da Comissão de Licitação.  
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JOSÉ RICARDO FACHIN  
Presidente da Comissão 

 

ALOISIO FERNANDO LOUZADA  
Secretário da Comissão 

 

 

 

 

ELAINE FRANCISCO BOSQUESI 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

N.M DE OLIVEIRA YAMAGURO-ME 
José Antonio Calves- Procurador 

 

 

 

 

 

BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.-ME 
André Luiz Francisco Alves- Sócio Procurador  

 

 
 

 

 
 
 
  


