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ATA DA REUNIÃO DOS TRABALHOS DE ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO “PROPOSTA DE
PREÇOS” DA TOMADA DE PREÇOS N°01312022 QUE CUIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE HERCÍLIA GODOY ARAÚJO.

Às quatorze horas do dia dezessete 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 Pantaleão, inciaram-se os trabalhos em epígrafe, com a presença dos componentes da
Comissão Permanente de Licitações: Mariana dos Santos Gaia — Presidente, Victória Egídio de Miranda —

Membro e Luciana Anselmo Rodrigues — Membro, que ao final desta a subscrevem, designados pela
Portaria 68/GAB, de 29 de Setembro de 2022, conforme cópia no processo. Ato continuo verificou que o
Envelope “Proposta de Preços” da empresa Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda se
encontrava totalmente indevassável, sem representante presente. A Comissão procedeu com a abertura do
envelope dizendo conter “Proposta de Preços”, sendo que novamente todos os presentes rubricaram para a
verificação da totalidade do mesmo, onde após a conferência constatou-se que empresa classificada
Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda apresentou os valores conforme a seguir: Lote 01 valor
total de R$ 1.447.426,96 (um milhão quatrocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte seis reais e
noventa e seis centavos) e Lote 02 no valor total de R$ 1.625.004,36 (um milhão seiscentos e vinte e cinto
mil e quatro reais e trinta e seis centavos), estando assim dentro do critério de aceitabihdade descrito no
instrumento convocatório. A seguir a Comissão proferiu a seguinte decisão declarar classificada a empresa
Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda. Nada mais havendo a tratar determinou a comissão os
preparativos para encerramento dos trabalhos, as quatorze horas e trinta minutos com providências para
publicação do resultado no Diário Oficial do Estado — Caderno Executivo 1 em uma data oportuna, conforme
instruções editalícias, 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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