
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" e 
"PROPOSTA DE PREÇOS" DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022. 

Aos vinte dias do mês de junho do corrente ano, às 09:30 horas, reuniu-se a Comissão 
de Licitação da Câmara Municipal de Paulinia, sob a presidência do senhor do e 
Reginaldo Ap. Naves, estando presentes os demais membros Cirene Claudia dos 
Santos, Dirceu de Souza e Luiz Henrique dos Santos, o senhor José Mendes dos Santos 
Filho, representante legal da empresa Quadritec Construções e Empreendimentos 
Ltda., o senhor Hamilton Campolina Junior, representante legal da empresa Engedrart 
Projetos e Obras EIRELI, o senhor Jorge Elias Democh Neto, Engenheiro conratado 
para o Gerencimaneto da Obra, para o ato de abertura dos envelopes 01 — 
"Documentação" do processo licitatório Tomada de Preços n° 001/2022, destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. 
Todas as empresas entregaram os envelopes tempestivamente. Dando inicio aos 
trabalhos, o senhor Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e 
que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. O 
senhor Presidente, em prosseguimento, passou à abertura dos mesmos, colocando à 
disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame e rubrica. Aberta a 
palavra o não houve manifestação dos presentes. Da análise dos documentos 
resultaram habilitadas todas as empresas participantes. Em prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente divulgou o resultado da habilitação. Não houve nenhuma 
solicitação para manifestação e registro em ata. Indagados se desejariam interpor 
recurso quanto ao julgamento da documentação de habilitação, todos os presentes 
respoderam negativamente e assinaram o Termo de Desistência de Interposição de 
Recursos, que farão parte integrante do processo. 
Assim sendo, a sessão teve prosseguimento com a abertura dos envelopes 02 - 
"Proposta de Preço", tendo o seu conteúdo colocado à disposição dos presentes para 
rubrica e análise. Aberta a palavra, nenhum representante manifestou-se. Em seguida, 
o senhor Presidente e os demais membros da Comissão passaram à análise das 
propostas. 
Da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do edital, a 
Comissão deliberou classificar as propostas na seguinte ordem: 

1" Classificada: Engedrart Projetos e Obras EIRELI, pelo valor total de R$ 
1.840.107,70 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, cento e sete reais e setenta 
centavos); 
2" Classificada: Quadritec Construções e Empreendimentos Ltda., pelo valor total de 
R$ 1.871.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil reais). 

Em assim sendo, esta comissão julga a presente licitação a favor da empresa Engedrart 
Projetos e EIRELI pelo valor de R$ 1.840.107,70 (um milhão, oitocentos e 
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quarenta mil, cento e sete reais e setenta centavos), que atendeu às especificações do 
Processo Licitatório Tomada de Preços n° 001/2022, bem como a lei 8.666/93 e 
apresentou o menor preço. Em prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente, na 
presença dos representantes, divulgou o resultado do julgamento, ficando as partes 
intimadas do resultado. Indagadas se desejariam interpor recurso administrativo, a 
empresa perdedora informou que não tinha interesse e assinou o Termo de Desistência 
de Interposição de Recursos, que fará parte integrante do processo. Em nada mais 
havendo, o senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e 
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. 

Paulinia, 20 de junho de 2022. 
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TOMADA DE PREÇOS / OBRAS - 1/2022 - Requisição: 66/2022 

Item: 001 Qtde.:1,00oo u.M.: SV Produto: 56.0044 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULINIA 

Fornecedores VI.Unitário VI.Total 
ENGEDRART PROJETOS E OBRAS EIRELI EPP 1.840.107,7000 1.840.107,7000 
QUADRITEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.871.000,0000 1.871.000,0000 

Preço Médio: 1.855.553,8500 1.855.553,8500 

Total Menor Preço: 

Média Total: 

1.840.107,7000 

1.855.553,8500

Fornecedores Participantes Telefone Valor Total 
2406 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS EIRELI EPP (019) 3844-3764 1.840.107,70 
E-mail : engedrart@gmail.com 

3201 - QUADRITEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (011) 5542-9077 1.871.000,00 

Total de Participantes: 2 

PAULINIA, 20 de Junho de 2022 


