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    ESTADO DE SÃO PAULO            CNPJ 45.126.851/0001-13     

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES PROPOSTA 
(Nº 01) E DOCUMENTAÇÃO (Nº 02) – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 – 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017. 
 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, reuniu-se a 

Comissão Municipal de Licitação, designada através da Portaria nº 237 de 10/08/2017 

para abertura e recebimento dos envelopes de documentação e propostas, relativo à 

Tomada de Preços nº 001/2017 com o seguinte objeto: Obras de reabilitação de “trechos 

críticos” das estradas rurais; mediante mão-de-obra especializada, composta de pessoal 

treinado, com supervisão direta de profissional(ais) devidamente registrado(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e fornecimento de materiais e 

equipamentos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Iniciados os trabalhos a Comissão de Licitação atestou o comparecimento de 3 (três) 

empresas a saber: 

 

1) VISION AMBIENTAL LTDA, representada pelo Sr. Orlando Sebastião Pedroso, 

portador do RG n. 21.723.151 SSP/SP e CPF n. 141.023.798-27; 

2) ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EPP, representada pelo Sr. Cleber José 

Furlan, portador do RG. n. 20.099.317-3 SSP/SP e CPF n. 071.817.418-61; 

3) KGP CONSTRUTORA LTDA, representada pelo Sr. Paulo Vinícius Furquim Nardi, 

portador do RG. n. 41.319.337 SSP/SP e CPF n. 327.758.488-77. 

 

Ato contínuo, a CJL passou aos trabalhos de rubrica dos envelopes Proposta e 

Documentação, os quais foram devidamente rubricados pelos representantes das 

empresas presentes a esta sessão. 

 

Ato contínuo a CJL prosseguiu-se aos trabalhos com a abertura dos envelopes Proposta. 

Em seguida passou-se a analisar os respectivos preços das propostas comerciais 

apresentadas pelas empresas participantes e considerando-se o critério de julgamento 

estabelecido pelo ato convocatório, de menor preço global, as empresas licitantes 

apresentaram as propostas de valores na seguinte ordem: 
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1) VISION AMBIENTAL LTDA, com o valor de R$ 598.617,93 (quinhentos e noventa e 
oito mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três um milhão, trezentos e 
centavos); 

2) ENGFUR CONSTRUTORA EIRELI - EPP, com o valor de R$ 618.592,61 
(seiscentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um 
centavos); 

3) KGP CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 680.507,62 (seiscentos e oitenta 
mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos);  

 

Ato contínuo a CJL decide encaminhar as propostas apresentadas pelas empresas 

participantes para análise do Setor de Engenharia para analisar se estão em 

conformidade com o edital. 

Em seguida a CJL suspende a sessão e informa os participantes que deverão retornar as 

14:00 hs deste dia para dar continuidade ao certame. Nada Mais havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos no que, para constar, foi lavrada a presente ata que lida e 

achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. 

 

Kelli Cristiane Nonato Paulela       Juliana D. Soubhia Paguioto          Irineu Garutti Junior         

 Presidente                                       Membro                                       Membro 
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