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PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  IIttaajjoobbii  
 

    ESTADO DE SÃO PAULO            CNPJ 45.126.851/0001-13     

 
ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DOCUMENTAÇÃO (Nº 01) E PROPOSTA (Nº 02) – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 – 
Processo Licitatório n. 064/2016. 

 
 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10:00 horas, reuniu-se 

a Comissão Municipal de Licitação, designada através da Portaria nº 141 de 21/03/2016 

para abertura e recebimento dos envelopes de documentação e propostas, relativo à 

Tomada de Preços nº 002/2016 com o seguinte objeto: Contratação de empresa 

especializada em serviços de engenharia para a construção de Pista de Skate e Campo de 

Futebol de areia no município de Itajobi, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, 

materiais e equipamentos necessários à completa e perfeita implantação de todos os 

elementos definidos, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Memorial de 

Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma físico-Financeiro e demais documentos em 

anexo, constituindo partes integrantes desta Tomada de Preços. 

 

Iniciados os trabalhos a Comissão de Licitação atestou o comparecimento de 4 (quatro) 

empresas a saber: 

 

1) PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, representada pelo Sr. 

Vicente Carlos Lopes, portador do RG n. 7.480.316-5 SSP/SP e CPF n. 977.446.388-

91; 

2) LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, 

representada pelo Sr. Laffayette Alfredo de Morais, portador do RG. n. 7.658.031 e 

CPF n. 032.211.818-25; 

3) CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA – EPP, representada pelo Sr. Alexis Sandro 

Alfredo Morelli, portador do RG. n. 44.821.693-0 e CPF n. 369.343.938-99, porém não 

poderá manifestar-se por não apresentar a documentação do credenciamento de 

acordo com o item 16 do edital. 
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A empresa abaixo relacionada entregou os envelopes contendo a documentação e a 

proposta no setor de licitação antes do horário de abertura da licitação estabelecido no 

Edital, portanto, dentro do horário, entretanto, não ficou representante para acompanhar os 

trabalhos de abertura e análise da documentação do envelope n. 01: 

 

4) GABRIEL PINDANGA DIAS - EPP - que entregou os envelopes contendo a 

documentação e a proposta no setor de licitação antes do horário de abertura da 

licitação estabelecido no Edital, portanto dentro do horário, entretanto, não ficou 

representante para acompanhar os trabalhos de abertura e julgamento dos referidos 

envelopes; 

 

Ato contínuo, a CJL passou aos trabalhos de rubrica e abertura dos envelopes 

Documentação, os quais foram devidamente rubricados pelos representantes das empresas 

presentes a esta sessão. 

 

A empresa PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, por seu 

representante Sr. Vicente Carlos Lopes, apresentou as seguintes impugnações: a) A 

empresa CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA EPP, apresentou os atestados sem 

reconhecimento de firma; b) A empresa LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, apresentou o Termo de Abertura e Encerramento do Livro 

Caixa, quando deveria ter apresentado do Livro Diário e os atestados sem reconhecimento 

de firma, bem como não apresentou a relação da equipe técnica nem a declaração com 

firma reconhecida, conforme item L4. do Edital. c)  A empresa GABRIEL PINDANGA DIAS – 

EPP, apresentou os atestados sem reconhecimento de firma. Apresentou a declaração e a 

relação da equipe técnica sem reconhecimento de firma, conforme item L4. do Edital, bem 

como apresentou a Prova de Regularidade perante o FGTS vencida. 

 

Em continuidade aos trabalhos a CJL com a concordância dos representantes das empresas 

presentes, representada pelo Sr. Vicente Carlos Lopes, Sr. Laffayette Alfredo de Morais e 

Sr. Alexis Sandro Alfredo Morelli, acima qualificados, DECIDE em suspender os trabalhos de 

verificação e análise da validade de todos os documentos de habilitação entregues pelas 

empresas, tendo em vista a grande quantidade de empresas participantes e de documentos 
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a serem analisados, especialmente quanto as impugnações apresentadas de ordem técnica 

que será analisada pelo setor competente desta Municipalidade. 

 

Ato continuo, a CJL informa que o julgamento de habilitação será publicado na imprensa 

oficial, dando ciência da decisão, bem como do prazo recursal, artigo 109, inciso I, alínea “a” 

da Lei n. 8.666/93.  

 

Em seguida a CJL passou para a rubrica de todos os presentes dos envelopes n. 02 – 

Propostas – entregues pelas empresas participantes, sendo devidamente declarado e 

expressamente verificado por todos os presentes de que referidos envelopes se encontram 

devidamente lacrados e rubricados por esta CJL e por todos os presentes, os quais ficarão 

arquivados no setor de licitação em local seguro desta Municipalidade até a data da abertura  

Nada mais.  

 

 
Kelli Cristiane Nonato Paulela        Lucimara C. Zerbatto Farhat         Fernando Martins de Sá                   

Presidente                                    Membro                                        Membro 

 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES: 

 

 

PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP 

Sr. Vicente Carlos Lopes 

 

 

LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME 

Sr. Laffayette Alfredo de Morais 

 

 

CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA – EPP 

Sr. Alexis Sandro Alfredo Morelli 

 


