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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 

LICITAÇÕES DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 
 

 ATA Nº 01 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Estudos e Julgamento de Propostas e Licitações, nomeada pela 
Portaria nº 22.250, de 17 de março de 2016, para julgamento do processo em epígrafe. 
Houve a divulgação do Edital no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, jornal 
de âmbito regional, jornal local e no átrio da Prefeitura Municipal. Dando início aos 
trabalhos, constatou-se que apenas uma empresa enviou envelopes contendo 
documentação e propostas, sendo ela: BRIPAV- BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA. Sem representante “in loco”. A Comissão procedeu, a seguir, a abertura do 
Envelope de Nº. 01 – Documentação da empresa, os quais, após analisados,  
resultou na HABILITAÇÃO da licitante, tendo em vista que atendeu a todos os itens do 
Ato Convocatório. Estando a empresa Habilitada, passou-se então, a fase seguinte do 
processo, ou seja, abertura do Envelope de Nº. 02 – Proposta. Após análise, a 
Comissão verificou que o preço global apresentado pela empresa BRIPAV- BRITAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA é de R$ 120.029,91 (cento e vinte mil, vinte e nove 
reais e noventa e um centavos) sendo: R$ 98.760,20 correspondente ao 
material e R$ 21.269,71 correspondente a mão de obra. O percentual de BDI é de 
24,23% e de Encargos Sociais (mês) é de 71,41%. Estando os valores de acordo com a 
planilha orçamentária constante do Edital, a empresa sagrou-se VENCEDORA do 
certame. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a presente 
ata por todos assinada. Tupanciretã, 28 de junho de 2016. 
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