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SESSÃO DE ABERTURA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

  
Ata da sessão de analise e classificação da Proposta de Preços referente ao procedimento 
Licitatório nº. 006/2016 na Modalidade Tomada de Preços nº. 003/2016, realizada em 05 de 
Abril de 2016. 
As 13h15min do dia 05 (cinco) de Abril de 2016, nas dependências desta Prefeitura Municipal de 
Urânia, Estado de São Paulo, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações deste Município, 
nomeada pela Portaria nº. 001/2016, datada de 04 de Janeiro de 2016.  Após os esclarecimentos de 
praxe o Presidente esclareceu aos membros presentes sobre o objetivo da presente sessão, que é a 
execução de obras para prevenção e contenção da erosão do solo e assoreamento de corpos d’água – 
Terraciamento agrícola – córrego do fandango – Urânia SP.  
Constatado a tempestividade dos atos, bem como a ausência de recursos administrativos impetrados 
contra a Habilitação, e seus anexos, iniciou-se a recepção do envelope PROPOSTA DE PREÇOS 
conforme segue:  

• ENGEPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO EPP, 
inscrita no CNPJ n. 03.950.480/0001-40, sem representante. 

Após breve relado da presidente passou-se a colher as rubricas do envelope e conseqüentemente da 
proposta, e após analise da mesma verificou que a empresa apresentou planilha, cronograma 
conforme anexo do edital e fez a seguinte classificação: 
A empresa ENGEPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO EPP, 
apresentou proposta de R$ 234.388,10 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Trezentos e Oitenta e Oito 
Reais e Dez Centavos), proposta esta aceita por estar dentro do orçamento aprovado. Assim a empresa 
supracitada foi considerada vencedora do certame. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação presente. 
 

Prefeitura Municipal de Urânia, 05 de Abril de 2016. 
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