ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 016/2018
PROCESSO N° 85/2018

Às nove horas e trinta minutos do dia (21) vinte e um de novembro 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. 094/18, de 19 de março de 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 a contratação de empresa
especializada para a implantação de iluminação pública ornamental na Avenida Henrique
Celso de Souza UHL e na Rodovia Jeronymo Ignácio da Costa, incluindo o fornecimento de
mão-de-obra, materiais, equipamentos, etc., enfim tudo a expensas da contratada, sob o
regime de empreitada por preço global. Dando início aos trabalhos, o Senhor Secretário
constatou o recebimento das propostas referente às empresas abaixo especificadas:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO
DONIZETI ANTONIO ZOTARELI RUA BAHIA Nº 60 – PARQUE DO
- ME
COLÉGIO – CEP 15840-000
ITAJOBI/SP
ATSEL ENGENHARIA LTDA
RUA JOAQUIM MACHADO Nº 196
– JARDIM SANTA RITA- CEP
15400-000 OLÍMPIA/SP
D MALTA FARIA DA SILVEIRA AV. JOSÉ MARÃO FILHO Nº 7060
MONTAGENS
INDUSTRIAIS –
POLO
COMERCIAL
E
ELÉTRICAS - EPP
INDUSTRIAL DE VOTUPORANGA
–
CEP
15502-045
–
VOTUPORANGA/SP

CNPJ
03.834.625/000147
12.614.834/000176
11.177.842/000130

Ato contínuo foi aberto os Envelopes contendo as Propostas e, com a
colaboração dos membros da Comissão de Licitação, o Presidente examinou a
compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução, com aqueles definidos no
Edital, e considerando o CRITÉRIO DE JULGAMENTO constante da clausula 7.1 DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda estar abaixo do valor médio apurado no processo,
foram CLASSIFICADAS as licitantes em ordem crescente de valor, respeitada a ordem de
classificação, conforme demonstrado no Mapa em Anexo, sendo declarada vencedora do
certame a seguinte empresa:
1ª Classificada (Vencedora): DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME, inscrita no CNPJ sob
nº 03.834.625/0001-47, com a proposta no valor do total de R$ 149.500,00 (cento e
quarenta e nove mil e quinhentos reais); Foram atendidas as demais exigências constantes
do Instrumento Convocatório.
2ª Classificada: ATSEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 12.614.834/0001-76,
com a proposta no valor do total de R$ 149.614,45 (cento e quarenta e nove mil seiscentos

e quatorze reais e quarenta e cinco centavos); Foram atendidas as demais exigências
constantes do Instrumento Convocatório.
3ª Classificada D MALTA FARIA DA SILVEIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS ELÉTRICAS EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 11.177.842/0001-30, com a proposta no valor do total de R$
149.797,72 (cento e quarenta e nove mil setecentos e noventa e sete mil e setenta e dois
centavos); Foram atendidas as demais exigências constantes do Instrumento Convocatório.
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.
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