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ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS –
ENVELOPE N. 02
REF. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2018 a CJL constituída na forma da Portaria nº
005 de 03 de janeiro de 2018, decide em dar prosseguimento a segunda fase do certame,
procedendo-se a verificação e abertura do envelope n. 02 – Proposta, prosseguindo-se a
abertura e julgamento da proposta, apresentada pela empresa Habilitada na
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018, tendo por objeto da presente licitação contratação de
empresa para a execução de obras e serviços de engenharia com o fornecimento de todo
material, equipamentos e mão de obra necessária para o término da Construção de
Creche, sito a Rua José Mathias da Rocha, s/nº – Jardim Silva – Itajobi/SP, conforme
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto
Arquitetônico e demais documentos em anexo, nos termos do Convênio Processo nº
4588/2013, firmado com o Governo do Estado, que constituem parte desta Concorrência.

A Comissão de Licitação atestou o comparecimento da seguinte licitante:

1) AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, representada pelo
Sr. Luiz Fabiano Silveira Mattos, portador do RG n. 26.741.075-X SSP/SP e CPF n.
213.260.118-63;
Iniciado os trabalhos a Comissão decide dar inicio a sessão de abertura do envelope Nº
02 – Proposta Comercial do licitante habilitado, o qual foi devidamente verificado e
analisado pelo representante da empresa presente, sendo que por ele fora dito que está
tudo em ordem, sendo que o envelope da empresa participante permanece devidamente
lacrado e rubricado, não havendo nada a ser questionado ou impugnado.
Ato contínuo a CJL prosseguiu-se aos trabalhos com a abertura do envelope. A CJL
declara neste ato que a proposta encontra-se em conformidade com o Edital. Em seguida
passou-se a analisar os respectivos preços da proposta comercial apresentada pela
empresa participante e considerando-se o critério de julgamento estabelecido pelo ato
convocatório, de menor preço global, a empresa licitante apresentou a proposta no
seguinte valor:
Rua Cincinato Braga, 360 – Centro – Itajobi/SP – CEP 15840-000 – Fone: 17 3546-9000

Prefeitura do Município de Itajobi
2

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

1) AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com o valor de R$
1.429.938,79 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e
oito reais e setenta e nove centavos);
Em continuidade a Comissão encaminhou a proposta para o setor de Engenharia analisar
e foi informada que está em conformidade com o edital.

Ato contínuo a CJL diante da classificação da proposta, julgou vencedora do certame a
empresa – AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP por ter
apresentado o menor valor global de: R$ 1.429.938,79 (um milhão, quatrocentos e vinte e
nove mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos);
O representante da empresa vencedora participante, neste ato, DESISTE do prazo
recursal do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93 para a interposição de
eventual recurso quanto ao julgamento da proposta.

Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos informando que será encaminhado o
presente procedimento à instância superior para homologação e adjudicação no que, para
constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos
membros da Comissão de Licitação.
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