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 ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS À CONCORRÊNCIA NO 006/2015
CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NO 136/2015.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às 15h00min, no prédio do
Paço Municipal, Divisão de Licitações e Contratos, situado à Praça Dr. Euclydes Cardoso
Castilho, no 185, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da
Portaria nº. nº 60/15, de 05 de Agosto de 2015, pelo senhor Prefeito Municipal em exercício, DR.
TOSHIO TOYOTA, composta pelos membros: JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES, DAVID
CARNEVALI PIMENTEL e LIGIA FERNANDA CARNEIRO BOINA MANCINI, todos servidores
desta municipalidade, sob a presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar as
propostas referentes ao Processo nº 136/2015 – Concorrência nº 006/2015, objetivando a
Contratação de obras de engenharia para construção, por meio de assistência financeira do
FNDE/MEC, de ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO PROINFÂNCIA – TIPO I, 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, conforme plano de trabalho, orçamento, memorial descritivo,
planilhas, cronograma e projetos anexos ao presente edital. Presente à sessão o SR. RENAN
RIBEIRO DE SOUZA, RG nº 43.330.140-5, representante da empresa ENGAZAX
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. O Presidente apresentou os envelopes que se
achavam aquartelados em sobre envelope, já rubricados na sessão de encerramento da presente
licitação, das empresas habilitadas, conforme consta da ata de julgamento da fase de habilitação,
doc. fls. 880/881, ou seja: JHL CONSTRUTORA LTDA; DECONSTRI CONSTRUTORA LTDA;
ENGAZAX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUBRASS
CONSTRUTORA LTDA – EPP, solicitando que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra
não houve manifestação. O Presidente deu início aos trabalhos, instalando a sessão pública, com
abertura dos envelopes “PROPOSTA” para verificação de sua conformidade com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatório. Abertos, o Presidente procedeu à leitura dos preços e
das condições ofertadas, rubricando conjuntamente com o representante presente e demais
membros da Comissão. Em ato contínuo, o senhor Presidente declarou que por tratar-se de
propostas que envolvem análise mais detida, ouvirá a Unidade Técnica da casa para posterior
análise e decisão da Comissão. Declarou ainda, que o resultado do presente certame será
publicado na Imprensa Oficial do Estado, para efeito do regular exercício do direito de recurso.
Dado a palavra aos presentes nada quiseram constar tendo a presidência da Comissão encerrada
a sessão pública de abertura dos envelopes propostas. Nada mais havendo a ser tratado Eu,
Antonio Brito Mantovani ________________lavrei a presente Ata que assino com a Comissão e
licitantes presentes.
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