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PROCESSO N° 008/2022 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° 001/2022. 

No dia 08 de Agosto de 2022, a partir das 09hs1 8min, reuniou-se a Comissão de Licitação da Câmara 

Municipal de Taquaritinga, sita na Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 156, centro, TaquaritingalSP, composta 

pelos servidores: Ana Maria [)avóglio - Presidente, Juliana Marta Quirnello - membro e Caique Italo Santos 

Faustino - membro, designados através da Portaria n° 14/2021, para abertura dos envelopes de Habitação, 

referente a Tomada de Preço n° 01/2022, que tem como objeto do presente certame a contratação de 

empresa visando a reforma da sede do poder legislativo e do prédio anexo conforme projetos, memorial 

descritivo, planilhas com a composição dos custos unitários, minuta do futuro contrato, Anexo XIV - 

Termo de Referência - Projetos Executivos desenvolvidos para realização da Reforma e demais elementos 

técnicos, anexos, os quais fazem parte integrante do Edital n°01/2022. A senhora Presidente declarou aberta 

a presente sessão, recebendo os envelopes de Habilitação, das seguintes empresas licitantes: Empresa 

Valfer Construções e Comercio Eireli, CNPJ n° 04.109.049/0001-38, sendo seu representante legal 

Atison Felipe Izola, RC n° 49.767.497-X SSP/SP e CPF n° 415.786.478-60, que participou 

presencialmente. Foi entregue apenas a documentação da Empresa Stocco Engenharia Ltda, CNPJ n° 

02.415.468/0001-72, não participando presencialmente do certame. Iniciada a primeira fase de abertura do 

envelope de Habilitação foram averiguados os documentos na seguinte forma: A Empresa Stocco 

Engenharia Ltda, CNPJ no 02.415.468/0001-72, a documentação foi considerada em ordem conforme 

preceitua o Edital. A Empresa Valfer Construções e Comercio Eireli, CNPJ n° 04.109.049/0001-38, a 

documentação foi considerada em ordem conforme preceitua o Edital. Conforme item 8.7 do presente 

Edital, havendo tempo hábil, a Comissão de Licitação juntamente com o participante do presente certame 

CONCORDA em dar prosseguimento na abertura e análise da 'Proposta Financeira" na presente data. 

Abertos os envelopes contendo as propostas financeiras dos licitantes habilitados na seguinte ordem: A 

Empresa Stocco Engenharia Ltda, CNPJ n° 02.415.468/0001-72, apresentou o seguinte valor da 

proposta financeira de R$ 1.678.987,90 (um milhão, seiscentos e setenta oito mil, no 	 41 - nta e 
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04.109.049/0001-38, apresentou o seguinte valor da proposta financeira de R$ 1.595.309,58 (um milhão, 

quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). A Empresa Valfer 

Construções e Comercio Eireli, CNPJ n° 04.109.049/0001-38 foi considerada vencedora, sendo sua 

proposta financeira no valor de R$ 1.595.309,58 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos 

e nove reais e cinquenta e oito centavos), sendo a mais vantajosa para a Câmara, assim entendida a 

proposta de menor preço global, obedecidos os prazos de pagamento e demais condições do edital. Sendo 

encerrada a ata, assinada pelo licitante presente. Presidente e membro da Comissão, saindo todos intimados 

do prazo de recurso, de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do julgamento. Nada mais havendo a 

ser tratado determinou a Sra. Presidente o encerramento da presente sessão. Ficando assim, após este, a 

disposição do Presidente da Câmara Municipal para decidir a homologação às empresas, conforme 

preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 - Lei de Licitações. Por ser verdade lavramos a presente ata que após 

ser lida, será assinada pelos presentes. 
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