Prefeitura Municipal de Dumont
Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS APRESENTADOS À
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019 – PROCESSO Nº. 017/2019
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2019, pontualmente às 13:30 horas, na sala
das Licitações sob a presidência do Sr. Paulo Enrique Ferreira, Presidente da Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dumont - SP, com a participação
das empresas: 01 – INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP – CNPJ nº
67.593.582/0001-38, que não se fez representar., e 02 - TRESCA ENGENHARIA LTDA
– EPP – CNPJ nº 15.045.787/0001-85, que não se fez representar. Deu-se início a
abertura dos trabalhos visando selecionar a melhor proposta para contratação de
empresa especializada para execução de obras de infraestrutura Esportiva no Campo
de Futebol Municipal, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, em
conformidade com os Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro, Projetos do Local e Composição Analítica do BDI, contidas na Pasta
Técnica (ANEXO III), que fazem parte integrante do presente edital, nos termos do
Contrato de Repasse OGU nº. 850 740/2017 – Operação nº. 1044183-46, firmado entre o
Município de Dumont/SP e a União Federal, do Programa Esporte e Grandes Eventos
Esportivos, representada pela Caixa Econômica Federal. Em seguida, os envelopes de
documentos das licitantes participantes, foram apresentados para análise da COPEL.
Após não restar qualquer contrariedade aos documentos vistoriados, eis que tudo se
mostrou em consonância com as regras prescritas no edital regulador do certame (art.
109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações), foram
declaradas HABILITADAS as licitante participantes, quais sejam: INTERIOR
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e TRESCA ENGENHARIA LTDA – EPP.
Posteriormente, procedeu-se a abertura dos envelopes propostas das licitantes
habilitadas, dando-se vista a COPEL para análise, onde foram verificados plena
consonância com as regras prescritas no edital regulador do certame, sendo classificada
as propostas conforme segue:
1º - Empresa: TRESCA ENGENHARIA LTDA – EPP., proposta apresentada
contendo o Valor Global de R$ 344.365,31 (trezentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), e
2º - Empresa: INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP., proposta apresentada
contendo o Valor Global de R$ 363.547,04 (trezentos e sessenta e três mil,
quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).
Ato contínuo, e diante do atendimento e das condições previstas no edital que regula o
certame, JULGAMOS vencedora da presente licitação a empresa TRESCA
ENGENHARIA LTDA – EPP, que apresentou a menor proposta contendo o valor
global de R$ 344.365,31 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e
cinco reais e trinta e um centavos), para a execução dos serviços a serem contratados,
preço este compatível com o valor praticado no mercado, conforme valor de referência
apresentado pelo departamento competente.
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Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente o encerramento da presente
Ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. A seguir determinou-se a
intimação dos licitantes pela via adequada.

PAULO ENRIQUE FERREIRA
- Presidente da COPEL –

