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TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2.011

EDITAL Nº 48/2.011

Ata  da  reunião  para  abertura  e  julgamento  das  propostas  em  atenção  à 

licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2011 – tipo Menor Preço 

Global, que objetiva a contratação de empresa especializada para execução da 

obra de construção de galerias de drenagem de águas pluviais, na Av. Vitória 

Régia (trecho entre a Rua Otacílio Camargo Fávero e o Córrego Moimaz), com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme memorial 

descritivo,  planilha  orçamentária  e  projetos  fornecidos  pela  Secretaria  de 

Obras, fazendo os mesmos parte integrante do Anexo II deste Edital. Às treze 

horas  e  trinta  minutos  do  dia  seis  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  onze, 

reuniram-se nas dependências da Seção de Licitações – Sala de Reuniões, os 

membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados através da Portaria 

nº  71/2011,  com  a  presença  do  representante:  DORIVAL  CAPELLO,  RG: 

7.704.012 SSP/SP (COPEL ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA). Os 

trabalhos  se  iniciaram com o  recebimento  da  Seção  de  Protocolo  da  pasta 

composta pelos  documentos que formam o processo licitatório  em questão, 

devidamente  ordenado  e  numerado  de 001 a 621,  bem como,  o  envólucro 

maior, devidamente lacrado, contendo os envelopes de Propostas das seguintes 

empresas:

1.  COPEL ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

2. CONALPA - CONSTRUTORA ALTA PAULISTA LTDA – EPP;

3. DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA;

4. J. NASSIF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP; 

5. J N TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA;

6. CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA;   

7. AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA;

8. JAD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;

9. R B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

A seguir foram verificados os aspectos formais e inviolabilidade dos envelopes 

de  Propostas,   já  rubricados,  e  por  se  acharem conformes,  procedeu-se  à 

abertura  dos  mesmos,  cujo  conteúdo  foi  vazado  nos  seguintes  termos:  1. 
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COPEL  ENGENHARIA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  com  valores 

unitários e totais e valor global de R$ 402.963,82 (quatrocentos e dois mil, 

novecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois  centavos),  validade da 

proposta 60 (sessenta) dias, condições de pagamento – Conforme Edital, prazo 

de  execução  dos  serviços  –  120  (cento  e  vinte)  dias;  3.  DEMOP 

PARTICIPAÇÕES LTDA,  com valores unitários e totais e valor global de R$ 

386.350,90  (trezentos  e  oitenta  e  seis  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais  e 

noventa centavos), validade da proposta - 60 (sessenta) dias,  condições de 

pagamento – Conforme Edital, prazo de execução dos serviços – 120 (cento e 

vinte)  dias;  4. J.  NASSIF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP  com 

valores unitários e totais e valor global de R$ 367.781,50 (trezentos e sessenta 

e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), validade da 

proposta -  60 (sessenta)  dias,  condições  de pagamento  –  Conforme Edital, 

prazo  de  execução  dos  serviços  –  120  (cento  e  vinte)  dias;  5.  J  N 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA com valores unitários e totais e 

valor global de R$ 446.898,71 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e 

noventa  e  oito  reais  e  setenta  e  um centavos),  validade  da  proposta  -  60 

(sessenta) dias, condições de pagamento – Conforme Edital, prazo de execução 

dos serviços – 120 (cento  e vinte) dias;  6. CONSTRUTORA ESTRUTURAL 

LTDA   com  valores  unitários  e  totais  e  valor  global  de  R$  547.898,37 

(quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e 

sete  centavos),  validade  da  proposta  -  60  (sessenta)  dias,  condições  de 

pagamento – Conforme Edital, prazo de execução dos serviços – 120 (cento e 

vinte)  dias;  8.  JAD  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  com  valores 

unitários e totais  e valor global  de R$ 410.126.08 (quatrocentos e dez mil, 

cento e vinte e seis reais e oito centavos), validade da proposta - 60 (sessenta) 

dias,  condições  de  pagamento  –  Conforme  Edital,  prazo  de  execução  dos 

serviços – 120 (cento e vinte) dias. Após análise e conferência das propostas e 

por se apresentarem em consonância com os critérios pertinentes e adequados 

ao  objeto  licitado,  declaramos  vencedora  do  certame,  a  empresa  conforme 

segue:

J. NASSIF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

Valor Global da Proposta: R$ 367.781,50 (trezentos e sessenta e sete mil, 

setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
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Condições de Pagamento:  Conforme Edital;

Prazo de Execução dos Serviços:  120 (cento e vinte) dias;

Finalmente,  o  processo  retorna  à  Seção  de  Licitações,  devidamente 

autuado, das fls. 001 a 675 (inclusive esta) para as providências necessárias, 

juntamente com os envelopes lacrados das empresas inabilitadas. Nada mais 

havendo a tratar,  encerrou-se a reunião.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:

ANTONIO SENO NETO _____________________________________________

TEREZINHA DE FÁTIMA FORTIN______________________________________

ANDRESSA GONÇALVES BIBIANO CARETTA____________________________

ROSA MARIA RODRIGUES CINTRA VILLAÇA____________________________

ROSÂNGELA GRASSI______________________________________________

REPRESENTANTE:

DORIVAL CAPELLO________________________________________________

(COPEL ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)


