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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA APRESENTADA PARA
PARTICIPAR DO PROCESSO Nº 37/2016 - EDITAL Nº 37/2016 - TOMADA Nº 02/2016
Às 14:10HS do dia 26 (vinte e seis) do mês de abril do ano 2016, no Departamento de Compras,
desta Prefeitura, localizado na Avenida Gabriel Garcia Leal, 676, reuniu-se a Comissão Municipal de
Licitações, designada pelo Decreto Municipal de nº 4651 de 22 de janeiro de 2016, para proceder a
ABERTURA DAS PROPOSTAS apresentadas pelas empresas habilitadas e que passaram para a
segunda fase do certame do Edital nº 37/2016, Tomada nº 02/2016, cujo objeto é contratação de
empresa para Ampliação da CEI Olga Abdala Jabour. Tomados os devidos lugares, considerando
que, decorrido o prazo legal e não havendo recurso por parte das empresas inabilitadas anteriormente:
- FORSAITT COMERCIAL TECNICA LTDA - CNPJ 54.047.360/0002-59
- ANDI CONSTRUTORA DE GUAIRA EIRELI ME - CNPJ 10.706.102/0001-80
- IDAMAR CRISTINO DA SILVA ME - CNPJ 21.820.056/0001-62
- S&S CONSTRUTORA GUAIRA LTDA -EPP CNPJ 07.934.811/0001-09
Foram reiniciados os trabalhos: verificados intatos os envelopes contendo as propostas das empresas
que lograram acesso a esta segunda fase, passou-se, desde logo, à abertura dos mesmos, apresentados
que foram pelas empresas:
- CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ 03.662.899/0001-04 com valor de R$
249.625,09 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais nove centavos).
- CJL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 10.514.077/0001-33 com valor de R$ 220.088,19 (duzentos e
vinte mil oitenta e oito reais dezenove centavos).
- NPM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 05.901.213/0001-08 com valor de
R$ 218.059,81 (duzentos e dezoito mil cinqüenta e nove reais oitenta e um centavos).
Pela regularidade das propostas, todas foram consideradas classificadas, sagrando-se vencedora,
portanto, a melhor proposta apresentada pela empresa NPM COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CNPJ 05.901.213/0001-08 com valor de R$ 218.059,81 (duzentos e dezoito mil
cinqüenta e nove reais oitenta e um centavos). ), para a qual, a Comissão recomenda à autoridade
superior seja adjudicado o objeto e homologado o certame. Nada mais a tratar, foi encerrada a
presente sessão e para constar foi lavrada a presente, que foi lida e achada conforme, foi assinada
pela Comissão Municipal de Licitação.
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