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Castro Oliveira, CPF: 218.315.408-00

Licitações e Contratos

- RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA –
EPP, CNPJ 05.606.896/0001-70, representada pelo Sr.
Adilson Rodrigues de Castro, CPF: 048.537.888-40;

Atas de Sessões

Não apresentaram o credenciamento as empresas:

ATA DA SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 043/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
Objeto – Contratação sob o regime de execução
por empreitada de preços global, com fornecimento de
material, mão de obra e equipamentos, para ampliação
e reforma da EMEF Prof Carlos Alberto Ângelo, visando
atender as exigências legais e técnicas da Prefeitura
Municipal.
Aos 08 (Oito) dias do mês de Agosto do ano de 2019,
às 09:00, na PRAÇA MARTINICO PRADO 1626, reuniuse a Comissão de Licitação designada pela Portaria
nº 9.171, de 26 de junho de 2019, composta pelos
servidores: Carolina Pereira de Almeida, Presidente,
Ana Paula Santos Magalhães, Secretária e Suziane
Cristina Luiz, Membro, para abertura dos envelopes de
habilitação do certame licitatório na modalidade Tomada
de Preços nº 002/2019, tipo menor preço, cujo objeto é
a contratação sob o regime de execução por empreitada
de preços global, com fornecimento de material, mão de
obra e equipamentos, para ampliação e reforma da EMEF
Prof Carlos Alberto Ângelo. Ato contínuo, a Presidente
da Comissão declarou aberta a Sessão. Informou que
será concedido espaço para o licitante constar em ata
informações que julgarem necessárias.
Foram credenciadas as empresas:
- DANUBIA DA SILVA NASCIMENTO ME, CNPJ
13.838.213/0001-39, representada pela Sr. Valdecir
Edson Barbosa, CPF: 081.378.798-03;
- GK CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 33.130.765/000103, representada pelo Sr. Shilinei Silva Oliveira, CPF:
294.759.658-74;
- PROJETTAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
EIRELI ME, CNPJ 23.933.095/0001-00, representada
pelo Sr. Jorge Augusto Azevedo, CPF: 340.666.458-01;
- PAULINO DE CASTRO OLIVEIRA ME, CNPJ
30.841.438/0001-63, representada pelo Sr. Paulino de

- BARCEC CONSTRUCOES EIRELI ME, CNPJ:
07.577.156/0001-89
- CHS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNP:
03.334.310/0001-30
De acordo com o item 15.6 do instrumento editalício, a
ausência do credenciamento não é quesito de inabilitação,
porém impossibilita o licitante de interpor impugnações e
recursos.
Todas as licitantes participantes apresentaram a
Declaração de ME/EPP.
Conferido os credenciamentos, foi consultado a
relação de Apenados no sítio do TCE/SP.
O representante da empresa DANUBIA DA SILVA
NASCIMENTO ME, deixou a sessão na fase de habilitação
e apresentou uma declaração para autorização de
abertura de seus envelopes.
Conferido e vistado o envelope de habilitação, este
foi aberto e conferida a documentação, rubricadas e
assinadas. Foram habilitados todos os licitantes presentes,
tendo apresentado a documentação exigida pelo Edital,
com exceção da empresa CHS Serviços e Locações
que não apresentou a declaração de disponibilidade
de equipamentos, aparelhamento e do pessoal técnico
especializado, conforme exigência do item 13.1.12 do
edital. Devido a não apresentação da referida declaração,
a empresa foi inabilitada e seu envelope de proposta
permaneceu lacrado.
Questionado a cerca da manifestação da interposição
de recurso da fase documental, os representantes
declinaram do direito de recurso da presente fase,
concordando dessa forma com a decisão da Comissão
Permanente de Licitação. Dando sequência, foram
rubricadas e abertos os envelopes contendo as propostas
de preços e constatou-se o integral atendimento às
exigências do edital sendo classificadas da seguinte
forma:
1º Lugar: GK CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ
33.130.765/0001-03, pelo valor global de R$339.623,07
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(trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e três
reais e sete centavos).

Paulino de Castro Oliveira

2º
Lugar:
PROJETTAR
ENGENHARIA
E
MANUTENÇÃO EIRELI ME, CNPJ 23.933.095/0001-00,
pelo valor global de R$345.613,70 (trezentos e quarenta
e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta centavos).

Adilson Rodrigues de Castro

3º Lugar: BARCEC CONSTRUCOES EIRELI
ME, CNPJ: 07.577.156/0001-89, pelo valor global de
R$356.711,10 (trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos
e onze reais e dez centavos).
4º Lugar: DANUBIA DA SILVA NASCIMENTO
ME, CNPJ 13.838.213/0001-39, pelo valor global de
R$357.145,62 (trezentos e cinquenta e sete mil, cento e
quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
5º Lugar: PAULINO DE CASTRO OLIVEIRA ME, CNPJ
30.841.438/0001-63, pelo valor global de R$387.099,99
(trezentos e oitenta e sete mil, noventa e nove reais e
noventa e nove centavos).
6º Lugar: RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA
LTDA – EPP, CNPJ 05.606.896/0001-70, pelo valor global
de R$433.169,18 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e
sessenta e nove reais e dezoito centavos).
A proposta foi oferecida para vistas e análises dos
representantes. Nada mais digno de registro, segue a
presente ata assinada por todos. Todos os representantes
declinaram da intenção de interpor recursos.
Encerrados os trabalhos, às 11:56. Esta ata vai lida e
assinada por todos os presentes.
CAROLINA PEREIRA DE ALMEIDA
ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES
Secretária
SUZIANE CRISTINA LUIZ
Membro
REPRESENTANTE DA EMPRESA:
Shilinei Silva Oliveira
GK CONSTRUTORA EIRELI
Jorge Augusto Azevedo
ENGENHARIA

E

PAULINO DE CASTRO OLIVEIRA ME
RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LTDA – EPP

Homologação / Adjudicação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
Após constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Sr. Vinícius Cruz de Castro, Prefeito
Municipal, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº
8.666/1993, resolve: HOMOLOGAR o procedimento
licitatório referente à Tomada de Preços nº 002/2019,
processo administrativo nº 043/2019, para contratação
sob o regime de execução por empreitada de preços
global, com fornecimento de material, mão de obra e
equipamentos, para ampliação e reforma da EMEF Prof
Carlos Alberto Ângelo, visando atender as exigências legais
e técnicas da Prefeitura Municipal, conforme condições e
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo
I do Edital. ADJUDICAR o objeto do certame à empresa
GK CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 33.130.765/000103, pelo valor total de R$ 339.623,07 (trezentos e trinta e
nove mil, seiscentos e vinte e três reais e sete centavos).
DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis
para a contratação da referida empresa. Morro Agudo SP, 16 de agosto de 2019. VINÍCIUS CRUZ DE CASTRO.
Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

Presidente da Comissão de Licitação

PROJETTAR
EIRELI ME

LEI Nº 3.020/2016
PREFEITURA DE MORRO AGUDO
WWW.MORROAGUDO.SP.GOV.BR

MANUTENÇÃO

Aviso de Licitação – Retificação de Edital
Pregão Presencial Nº 045/2019
Processo Administrativo Nº 083/2019
Modalidade: pregão presencial. Tipo: menor preço por
lote. Objeto: registro de preços para futura contratação
de clínica especializada em serviços de internação
e tratamento de dependentes químicos, em regime
de contenção (internação voluntária, involuntária ou
por ordem judicial), conforme descritivo completo no
anexo I, do edital. Considerando a necessidade de
readequações, serão realizadas retificações no corpo do
edital anteriormente publicado em 02/08/2019, o novo
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edital com as retificações será disponibilizado no sítio da
Prefeitura Municipal: www.morroagudo.sp.gov.br. A nova
data será publicada nos mesmos moldes da originária,
após realizadas as devidas correções. Informações
através do telefone (16) 3851-1400. Morro Agudo/SP,
16/08/2019.

Instituto de Previdencia Municipal de Morro
Agudo
Licitações e Contratos
Aviso de Licitação
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O IPREMO – Instituto de Previdência Municipal de
Morro Agudo, Estado de São Paulo, com sede à Rua seis
de janeiro nº 301, centro, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar na sala de reunião, no
dia 20 de setembro de 2019, às 10:00 horas, processo
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo
TÉCNICA E PREÇO para Contratação de empresa ou
profissional especializado para a prestação de serviços
técnicos profissionais de assessoria e consultoria na área
jurídica em conformidade com os termos do Edital, com a
Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993, suas alterações e
demais legislações aplicáveis. O protocolo dos envelopes
contendo os documentos de habilitação, proposta técnica
e proposta de preço dar-se-á até as 10:00 horas do dia
20 de setembro de 2019, na sede do IPREMO, sendo
que a abertura será às 10:30 horas do mesmo dia na sala
de reuniões. A licitação é do tipo técnica e preço e será
processada na conformidade do disposto na Lei 8.666/93
e suas alterações, e das condições estabelecidas no Edital
e nos anexos que o integram. Para maiores informações
e cópia do Edital poderão ser obtidos junto ao IPREMO,
localizado na rua seis de janeiro nº 301, e ou pelo fone
0xx 16 3851 6262 em horário de expediente ou pelo site:
www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br.
Morro Agudo, SP 15 de agosto de 2019.
FERNANDO CESAR PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Diário Oficial Eletrônico do Município de Morro Agudo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, podendo ser acessado em www.morroagudo.sp.gov.br

