PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTO E PROPOSTA À
CONCORRENCIA Nº. 003/2014, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 142/2014.

Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 09:30 horas, na sala de reuniões da
Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, presentes
JÉTHERO SERGIO RODRIGUES, EMERSON GARCIA CARDOSO, DAVID CARNEVALI
PIMENTEL e RAFAEL SOBOTTKA FERNANDES VIACCAVA, designados membros da
Comissão Permanente de Licitações pela Portaria nº 77/14, de 01 de Agosto de 2014, todos
servidores Municipais, sob a presidência do primeiro, foi instalada a sessão para abertura dos
ENVELOPES DOCUMENTOS, referente ao Processo nº 142/2014 – Concorrência nº 003/2014,
objetivando a Contratação de obras de engenharia para construção por meio de assistência
financeira do FNDE/MEC, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, com projeto arquitetônico do
FNDE, na área urbana do município de Novo Horizonte - SP, compreendendo o fornecimento de
todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, canteiro de obras,
serviços complementares, transportes, etc., definidos no Plano de Trabalho, Memorial Descritivo,
Projeto, Orçamento e Cronograma, constituindo partes integrantes desta Concorrência, cujo ato
convocatório nº. 123/2014 foi resumidamente publicado na Imprensa Oficial da União nº 231 ISSN
1677-7069, Imprensa Oficial da o Estado de São Paulo sob nº. 124 (225), no Jornal Agora São
Paulo (jornal de grande circulação no estado) pela edição nº. 5.731, todos do dia 28 de novembro
de 2014 e na imprensa oficial do Município Jornal A Gazeta da Tarde News, edição nº. 15, de 29
de novembro de 2014, alem de disponibilizado no sitio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br e por
afixação na portaria da Prefeitura Municipal. Efetuaram a visita técnica, conforme item 12 do
edital, 05 (cinco) empresas, como se pode constar dos documentos de fls. 387, 391, 392, 398 e
402. Até o horário previsto para o encerramento do prazo para apresentação dos envelopes
documentação e proposta apenas 01 (uma) empresa apresentou os envelopes para participação
no certame. Aberta a sessão, a Comissão tomou conhecimento da participação de licitante
única, através do Termo de Encerramento de prazo para entrega dos envelopes (doc. fls. 406),
dos autos, do qual consta a participação da empresas: JHL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/MF
nº 07.309.624/0001-34, com sede à Avenida Benedito Zancaner nº 887, Vila Guzzo, na cidade de
Catanduva – SP, CEP. 15803-000, que entregou os envelopes tempestivamente, mas não
aguardou a abertura da sessão. O senhor Presidente solicitou dos presentes que rubricassem os
envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. O
senhor Presidente, em prosseguimento, passou a abertura do envelope de nº. 01-Documentação,
colocando a disposição dos presentes os documentos nele contidos para exame e rubricas.
Aberta a palavra não houve manifestação dos presentes. Considerando que existem documentos
que envolvem análise mais detida (os acervos emitidos pelo CREA), a Comissão Permanente de
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Licitação decidiu ouvir a Unidade Técnica da casa para posterior análise e decisão. Convidando a
Diretora de Obras e serviços senhora Engenheira Lucilene Filadelfo de Andrade Martins, a mesma
analisa e entende por conforme o acervo técnico apresentado pela empresa licitante. Nos demais
aspectos que envolvem o exame de conformidade, a Comissão entendeu que a licitante estava de
acordo com as exigências editalícias, portanto, deliberou a Comissão declarar HABILITADA.
Estando a única licitante habilitada possibilitou a continuidade da sessão com a abertura do
envelope Proposta, tendo o seu conteúdo sido lido e colocado à disposição dos presentes para
rubrica e análise. Aberta a palavra não houve manifestação. Da análise e exame da proposta, à
vista das exigências do edital, a Comissão deliberou que por tratar-se de obra de engenharia e
envolver uma análise mais detida, interessante seria ouvir a Unidade Técnica da casa para
posterior decisão. Convidando novamente a Diretora de Obras, Sra. Lucilene Filadelfo de Andrade
Martins, para analisar a proposta/planilhas apresentada complementando a instrução do processo
na própria sessão, para maior celeridade do certame, a mesma solicitou a possibilidade de
analisar as planilhas posteriormente, pois necessitava se ausentar da sessão para compromissos
urgentes. Tendo em vista a solicitação o Senhor Presidente resolveu suspender a presente
sessão para aguardar a analise pela Diretoria de Obras. Declarou ainda, que o resultado do
presente certame será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo “Diário Oficial” –
Poder Executivo. Dado a palavra aos presentes nada quiseram constar tendo a presidência da
Comissão encerrada a sessão pública de abertura dos envelopes documentação e proposta.
Nada mais havendo a ser tratado Eu, Antonio Brito Mantovani ________________lavrei a
presente Ata que assino com a Comissão Permanente de Licitações e Diretora de Obras.
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