
Município de Caçapava

ATA DA REUNIÃO DOS TRABALHOS ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO “DOCUMENTAÇÃO”
E “PROPOSTA” DA TOMADA DE PREÇOS N°005/2022 QUE CUIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA — RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de outubro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caçapava, situada na Rua Capitão Carlos de
Moura, 243 — Vila Pantaleâo, inciaram-se os trabalhos em epígrafe, com a presença dos componentes da
Comissão Permanente de Licitações: Mariana dos Santos Gaia — Presidente, Luciana Anselmo Rodrigues —

Membro e Victória Egidio de Miranda — Membro, que ao final desta a subscrevem, designados pela Portaria
68IGAB, de 29 de setembro de 2022, constou-se a presença da representante da unidade requisitante,
Rosaura Ferreira Oliveira, quando se constatou a entrega dos envelopes das Empresas: TPLAN Obras
lnfraestrutura Ltda, sem representante presente, à empresa Era Técnica Engenharia Construções e
Serviços Ltda, com representante presente, Antônio Carlos Ferreira da Silva e a empresa RT Terraplenagem
Pavimentações e Construções Eireli — EPP, com representante presente, Andreia Antunes Machado
Fernandes. Preliminarmente, os componentes da comissão rubricaram todos os envelopes constatando e
comprovando que os mesmos ainda se encontravam totalmente indevassáveis. Ato continuo, a Comissão
procedeu com a abertura dos envelopes dizendo conter “documentação”, sendo que novamente todos os
presentes rubricaram para a verificação da totalidade do mesmo, após a conferência do item 2.6.10 a 2.6.11
pela representante da unidade técnica A seguir os membros da comissão, proferiram a seguinte decisão:
Constatado que as três empresas participantes apresentaram documentos que atenderam integralmente os
itens do edital, a presidente entrou em contato via e-mail com a única empresa sem representante presente
informando sobre a decisão onde o mesmo enviou o e-mail declinando da sua intenção de interpor recurso
quanto a decisão da análise do envelope 1(um) ‘documentação” (e-mau anexado aos autos), os
representantes das empresas presentes em seção RT Terraplenagem e Era Técnica Engenharia registram
em ata o seu declino da intenção de interpor recurso . Ato contínuo a presidente da CPL solicitou a todos
presentes que conferissem o envelope n° 02 “Propostas” para que se constatassem que os mesmos se
encontravam todos indevassáveis. Posteriormente prosseguiram com a abertura dos envelopes, onde
constatou-se a seguinte classificação: Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda valor total para
o Lote 01 R$ 124.961,98 ( cento e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e oito
centavos), valor total para o Lote 02 R$ 221.898,75 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e oito
reais e setenta e cinco centavos) e valor total para o Lote 03 R$ 385.970,83 (trezentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e setenta reais e oitenta e trés centavos), a empresa TPLAN Obras de lnfraestrutura Ltda, valor
total para o Lote 01 R$ 125.705,28 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinco reais e vinte e oito
centavos ), valor total para o Lote 02 R$ 230.111,08 (duzentos e trinta mil, cento e onze reais e oito
centavos ) e valor total para o Lote 03 R$ 393.128,25 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e oito
reais e vinte e cinco centavos) e a empresa RT Terraplenagem Pavimentações e Construções Ltd, valor total
para o Lote 01 R$ 125.068,84 (cento e vinte e cinco mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
valor total para o Lote 02 R$ 232.536,31 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta
e um centavos) e valor total para o Lote 03 R$ 404.237,95 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e trinta e
sete reais e noventa e cinco centavos) . Na classificação dos Lotes, o menor preço para os Lotes 01, 02 e
03 foram da empresa Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda conforme especificado acima, a
empresa RT Terraplenagem Pavimentação e Construções Ltda com a representante presente em sessão
optou pelo uso do beneficio da LC 147/14 aplicando-se o item 6.3.2.1 do edital a mesma ofertou lance para
os três itens conforme segue: Lote 01 R$ 124.961,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e
um centavos), valor total para o Lote 02 R$ 221.898,00 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e
oito reais) e valor total para o Lote 03 R$ 385.970,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos e setenta
reais). Nada mais havendo a tratar determinou a comissão os preparativos para encerramento dos
trabalhos, as quinze horas com providências para publicação do resultado da inabilitação no Diário Oficial
do Estado — Caderno Executivo 1 em uma data oportuna, conforme instruções editalicias, e,
derradeiramente, a lavratura da presente ata, a qual, após lida em voz alta, será assinada por todos os
presentes, encerrando assim, definitivamente e efetivamente os trabalhos.
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