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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01-DOCUMENTAÇÃO 
E  Nº 02-PROPOSTA -  TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2020 – PROCESSO Nº 

016/2020 - P.M.L.P. 
 

 
 Às 9:00 (nove horas) do dia  15 (quinze) de Abril de 2.020 ( dois mil e 
vinte), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 
sita à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200, Reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitações, constituída pelos Srs.: Silvana Soares de 
Camargo-Presidenta, Cláudia Tereza Pessin-Secretária, Paula Silmara 
Steganha Dalaneze, Marina Lima Morais e Kátia Lino-Membros, 
designados pela Portaria nº 027/2020 de 16.03.2020, foi instalada a sessão 
de abertura da licitação em epígrafe, que tem por objetivo: Contratação de 
empresa especializada para execução de obras de Recapeamento 
asfáltico em diversas Ruas do Município de Laranjal Paulista/SP ( Rua 
Nações Unidas e Nicolau Jacob), num total de 4.133,92 m2, incluindo 
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, serviços e 
correlatos, em conformidade com o projeto, memorial descritivo e 
planilhas orçamentárias, conforme especificações constantes do Edital da 
Tomada de Preços nº 002/2020 e seus Anexos, devidamente autorizada  pelo 
Prefeito Municipal. A Comissão Permanente de Licitações verificou que 
apenas a empresa D.N.P.TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA 
FORESTO LTDA, enviou proposta, porém sem representante no ato. 
Declarada aberta a sessão, inicialmente a Srª. Presidenta da Comissão de 
Licitação, solicitou que fossem rubricados os envelopes nº 01-documentação e 
nº 02-proposta e que fossem conferidos sua inviolabilidade, confirmando não 
haver nenhuma violação. Em prosseguimento passou a abertura do envelope 
nº 01-documentação do único licitante participante e colocou à disposição os 
documentos neles contidos para análise e rubrica. Da análise da 
documentação, a  Presidente da Comissão Permanente de Licitações, verificou 
que a documentação apresentada,  estava de acordo com as exigências do 
Edital e declarou-a HABILITADA para a 2ª fase do certame. Logo após, foi 
aberto o envelope nº 02-proposta, que após rubricados por todos, foi 
apresentado o valor de R$ 166.016,70 ( cento e sessenta e seis mil e 
dezesseis reais e setenta centavos). Em seguida, a Comissão de Licitações, 
encaminhou a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,  a 
proposta de preços para análise técnica. Tendo em vista que a referida 
empresa, atendeu aos requisitos técnicos do edital, conforme despacho pela 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e tendo em vista que o 
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preço apresentado, está de acordo com o orçado em planilha do projeto inicial, 
esta Comissão decidiu declarar a empresa D.N.P.TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA FORESTO LTDA, vencedora do certame, pelo critério de 
menor preço global. Franqueada a palavra, e não havendo quem dela fizesse 
uso e nada mais havendo, a Srª. Presidenta da Comissão de Licitação,  
encerrou   a  sessão   para   a   lavratura   desta  ata, que eu, Cláudia   Tereza   
Pessin, Secretária da Comissão de Licitação, lavrei, após lida e achada 
conforme, foi assinada por mim, juntamente com a Srª Presidenta e  demais 
Membros da Comissão. 
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