
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO 

 

“ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA” 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 - EDITAL Nº 032/2022 

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no Departamento de 

Suprimentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, nº 1135 - Centro, reuniu-se a 

Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, nomeada pela Portaria nº 

003/2022,composta pelos Srs. Cláudio Luiz Gonçalves dos Santos, Procurador Chefe, 

Telma Sueli Petiz, Comprador, Gabriel Weishaupt do Nascimento, Chefe de Serviço, 

para sob a presidência do primeiro, procederem aos trabalhos de abertura dos 

envelopes nº 001 – DOCUMENTAÇÃO, apresentados para a Tomada de Preços nº 

008/2022 noticiada pelo Edital nº 032/2022, que tem por objeto a Contratação de 

Empresa Especializada para Implantação e Instalações do POUPA TEMPO, 

localizado na Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 25 com Av. Eduardo 

Roberto Daher – Centro. Apresentaram envelopes “Documentação”  e  “Proposta” 

as empresas: Urban Obras e Comércio Ltda, protocolados sob o nº 33232, neste ato 

representada pelo Sr. Walter Luiz Dias Gomes, portador da cédula de identidade RG 

nº 36.642.612-6-SSP/SP. Iniciados os trabalhos, os envelopes foram vistados pela 

Comissão e representante que constataram a regularidade dos mesmos. Após, foi 

aberto o envelope nº 01 - "Documentação", sendo seus conteúdos apreciados e 

rubricados. Após a Comissão passou à análise da documentação, contudo registra em 

ata que, por tratar-se de obra, achou-se por bem proceder à análise da documentação 

de qualificação técnica em conjunto com o Corpo Técnico da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços, que manifestou-se por meio do documento Anexo I - Quadro de 

Conferências – Certames, anexo ao processo, onde consta o resultado da análise 

quanto as  parcelas de maior relevância exigidas nas alíneas “g” e “h” do item 6 do  

Edital, sendo atendidas na totalidade. Quanto aos demais documentos apresentados, a 

Comissão constatou que estão de acordo com o exigido no item 6 do Edital, contudo 

a Comissão registra, para ciência do representante presente, que a empresa apresentou 

a documentação numerada em seu rodapé, porém houve a falta de um número, a 

saber nº 66, e o numéro 73 ficou repetido nas duas últimas folhas. Diante do exposto, 

a Comissão decide julgá-la habilitada para a segunda fase do certame. Dada a palavra 

ao representante para que se manifestasse, nada foi observado. Passou-se a abertura 

do envelopes nº 002 – Proposta, sendo o conteúdo do envelope vistado pela Comissão 
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e representante que constatou a regularidade dos mesmos. Os preços ofertados foram 

os seguintes: Urban Obras e Comércio Ltda., ofertou o valor de R$ 368.587,60 

(trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).  

Dada novamente a palavra ao representante para que se manifestasse, nada foi 

observado. Nada mais havendo encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que 

lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. 
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