
 
ATA DE 2ª SESSÃO PÚBLICA 

 
Proc. Licitatório n.º 011/16 
TOMADA DE PREÇOS n.º 006/16 
Sessão: 2 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FOSSAS IMPERMEÁVEIS COM COLETOR NO RECINTO DE 
EXPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE URÂNIA. 
Detalhamento do Objeto:  
 
 
Na data de 06 de Maio de 2016, às 13:30, a presidente da comissão desta licitação, composta pela equipe de 
apoio inicia os atos para esta sessão de abertura da referida licitação supra citada.  
 
Declarada aberta a sessão pela presidente e, 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 a Presidente esclareceu aos membros presentes sobre o objetivo da presente sessão, que é a 
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) FOSSAS IMPERMEÁVEIS COM COLETOR NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO DE URÂNIA.  
A presidente passou para os demais membros que o edital foi publicado no Diário Oficial da União, e no Diário 
Oficial do Estado, além de estar no site www.urania.sp.gov.br.    
Constatado a tempestividade dos atos, bem como a ausência de recursos administrativos impetrados contra o 
edital de chamamento e seus anexos, iniciou-se a recepção dos envelopes protocolados junto à 
municipalidade conforme segue:  

• CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA, inscrita no CNPJ n. 02.422.234/0001-52, representado 
pelo seu representante o Sr. Jesus de Oliveira Araujo, CPF n. 183.425.198-21. 
 

Após o feito o credenciamento, passou se a analisar os envelopes de HABILITAÇÃO, onde foram feitas as 
rubricas e após análise verificou que a empresa estaria HABILITADA para prosseguimento do certame.  
Após breve relado da presidente referente a empresa classificada e constando a representação no ato da 
sessão, decidiu-se que seria realizada a abertura da PROPOSTA DE PREÇOS, após as rubricas do envelope 
PROPOSTA da empresa supracitada chegou-se a seguinte classificação: 

• CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA EPP, inscrita no CNPJ n. 02.422.234/0001-52, através 
de seu representante o Sr. Jesus de Oliveira Araujo, CPF n. 183.425.198-21, apresentou a proposta 
no valor de R$ 5.302,27 (Cinco Mil e Trezentos e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), sendo 
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, 06 de Maio de 2016. 
 
 
 

APARECIDA TOMÉ DE FARIA RIZZATO 
Presidente da Comissão de Licitação 
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  Membro da Comissão de Licitação                                                             Membro da Comissão de Licitação 
 
Representante: 
 
 
 
CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAÚJO LTDA EPP 
Jesus de Oliveira Araujo, CPF n. 183.425.198-21. 


