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ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DE REUNIÃO 

 

“ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA” 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - EDITAL Nº 008/2022 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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, 

Nelson Felipe de Lima Machado, Diretor de Departamento, para sob a 

presidência do primeiro, procederem aos trabalhos de abertura do envelops nº 

002 – “PROPOSTAS” apresentado para a Tomada de Preços nº 002/2022 

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

empresa especializada para obras de Item 01 – Execução de Base para 

Pista de Skate na Rua Brasílio Machado, Jardim Jacira; Item 02 – 

Reforma do Escritório Parque Represinha, situado na Estrada da 

Represa, 1370, Engenho; Item 03 – Reforma dos Sanitários/ Vestiários dos 

Servidores do Bloco C do Complexo Administrativo, situado na Avenida 

Eduardo Roberto Daher, 1135, Centro - Itapecerica da Serra. Incialmente 

a Comissão registra em ata que o representante da empresa Construserra, 

compareceu na sessão do dia 29 (vinte e nove) de abril, para solicitar vistas ao 

processo e extração de cópias, sendo orientado a recolher as custas, contudo, o 

mesmo se retirou antes do término da sessão sem assinar a ata de reunião, não 

recolheu as custas e nem compareceu ao departamento para retirada das cópias 

solicitadas, motivo pelo qual a ata lavrada em 29/04/22 encontra-se sem 

assinatura do representante. Ato contínuo, foi aberto o envelope nº 002 - 

“PROPOSTA”, da empresa habilitada: Souza Filho Engenharia e Construtora 

Ltda, protocolados sob o nº 64693, neste ato representada pelo Sr. Antonio José 

de Souza Filho, portador da cédula de identidade RG nº  15.461.454 SSP/SP. 

Após o conteúdo do envelope foi vistado pela Comissão e representante que 

constatou a regularidade dos mesmos. Os preços ofertados foram os seguintes: 

Souza Filho Engenharia e Construtora Ltda., ofertou o valor para o item 01 

ofertou o valor de R$ 72.484,38 (setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e 
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quatro reais e tritna e oito centavos); item 02 ofertou o valor de R$ 68.372,88 

(sessenta e oito mil trezento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos); 

item 03 de R$ 88.940,61( oitenta e oito mil novecentos e quarenta reais e 

sessenta e um centavos). Dada a palavra ao representante para que se 

manifestasse nada foi observado. A Comissão decide encerrar os trabalhos. 

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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Presidente 
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ANTONIO JOSÉ DE SOUZA FILHO 

Souza Filho Engenharia e Construtora Ltda 

 


