
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha

Fls:  _______________
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 062/2018
TOMADA DE PREÇOS 009/2018

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos 14 de Junho de 2018, às 09:30 horas, na Câmara Municipal de Cunha, reuniu-se a Comissão de

Licitação, para proceder a abertura dos envelopes de “habilitação” e "proposta de preços" oferecidas à

licitação modalidade Tomada de Preços n° 009/2018, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CUNHA, CONFORME
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O edital foi publicado através dos

meios de imprensa oficial do Estado – D.O.E. e jornal de grande circulação no município e na região.

Apresentaram os invólucros de habilitação e proposta comercial, as empresas MINER KA MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, e JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA EPP. A empresa JB DO
NASCIMENTO GUARATINGUETA EPP protocolou os envelopes na recepção da prefeitura no dia 06 de

Junho de 2018 e no dia 14/06/2018 as 8:32 horas encaminhou email solicitando a desistência da

participação da licitação. Com isso a empresa não participará do processo e somente a empresa MINER
KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, participará do certame. O representante da empresa

não se fiz presente na Sessão Pública e apresentou a declaração de Micro Empresa com a finalidade de

utilizar-se dos benefícios que constam em lei para estes tipos de empresa. Passado a etapa de

credenciamento, foi solicitado aos presentes que conferisse e rubricasse o envelopes. Passou então a

abertura do envelope contento a habilitação no qual a Comissão de Licitação constatou a regularidade na

habilitação das empresas participantes. Como houve apenas uma empresa participante, será dado

seguimento na abertura do envelope de Proposta Comercial.  Aberto o invólucro a Comissão procedeu

então à verificação e análise da Proposta, estando a mesma em conformidade a Comissão elaborou o

quadro contendo a tabela de preços de acordo com a proposta apresentada, conforme segue:

EMPRESA VALOR TOTAL CLASS.
MINER KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 635.746,90 1º

Considerando o atendimento a legislação vigente, a Comissão então procedeu a análise de preço

inexeqüível ou de valores excessivos, o que não ficou constatado de plano. Tendo em vista a inexistência

de outras empresas participantes e considerando o critério de menor preço, a Comissão declarou

vencedora a empresa MINER KA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME que apresentou a melhor

proposta no valor de R$ 635.746,90 (seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais
e noventa centavos). Sem protestos a serem consignados, foram encerrados os trabalhos, previsto no

edital e Lei no 8666/93 e suas alterações. O processo será encaminhado ao Setor de Planejamento e Obras

para que se manifeste acerca das planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiro. Sem protestos

a serem consignados, foram encerrados os trabalhos, aguardando pelo prazo recursal, previstos no edital e

Lei no 8666/93 e suas alterações, para prosseguimento nos termos da legislação mencionada.

Cunha, 14 de Junho de 2018.
Comissão:

__________________________________ ______________________________ __________________________________


