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ATA DA SESSÃO DE  JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 02-PROPOSTA -  
TOMADA DE PREÇOS  Nº 010/2020 – PROCESSO Nº 055/2020 - P.M.L.P. 

 
 
 Às 9:00 (nove horas) do dia  14 (catorze) de Abril de 2.021 ( dois mil e 
vinte e um), 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, Bruna de Camargo Lopes e Kátia Lino-Membros, 
designados pela Portaria nº 012/2021 de 04.01.2021, foi instalada a sessão 
de abertura da licitação em epígrafe, que tem por objetivo: Contratação de 
empresa especializada para execução de obras de Implantação de 
Dispositivo de Transposição em Estrutura Mista ( concreto armado e 
estrutura metálica ), com dimensões de 20,00 metros de comprimento por 
5,00 metros de largura, a ser implantada para a Construção de uma Ponte 
na Estrada LRP-407, acesso ao Bairro Bueninho, no Município de Laranjal 
Paulista (SP), oriundo do Convênio nº CMIL-048/630/2020, celebrado com 
a Casa Civil do estado de São Paulo – Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil,    incluindo fornecimento de  todos os materiais, 
mão de obra, serviços e correlatos, em conformidade com o projeto, 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias e especificações 
constantes do Edital da Tomada de Preços nº 010/2020 e seus Anexos, 
devidamente autorizada  pelo Prefeito Municipal. A Presidenta da Comissão 
de Licitações, deu início a sessão, com vistas a proceder o julgamento das 
Propostas das empresas Zenite Engenharia e Construções Ltda e Vertice 
Edificações Eireli EPP. Conforme manifestação da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano, através do Ofício nº 070/2021, que informou que  a 
documentação referente a parte técnica das referidas empresas estão de 
acordo com o edital e após analisados os documentos pela Comissão de 
Licitações e pela Procuradoria Jurídica do Município de Laranjal Paulista, esta 
Comissão decidiu pela Classificação da proposta comercial apresentada pela 
empresa VERTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP, por cumprir com os requisitos 
do edital e pela desclassificação da proposta comercial apresentada pela 
empresa ZENITE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.EPP., em virtude 
do preço acima do valor estimado, com base  no subitem 6.4 do edital e dos 
artigos 43 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.   Diante do 
exposto, a Comissão de Licitações declarou vencedora do certame a empresa 
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VERTICE EDIFICAÇÕES EIRELI EPP, pelo critério de menor preço global, 
conforme descrito no quadro de valores, anexo a esta ata.  Franqueada a 
palavra, e não havendo quem dela fizesse uso e nada mais havendo, a Srª. 
Presidenta da Comissão de Licitação,  informou que fica aberto o prazo 
recursal previsto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666.93 e suas alterações  e 
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  Membros 
da Comissão de Licitações. 
 
 

SILVANA SOARES DE CAMARGO 
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