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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICO BRASILIENSE 

ATA DE CONTINUIDADE DE ABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 0013/2022 

PROCESSO N° 0164/2022 

As 10h30 do dia 07 do mês de outubro de 2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, foi dada continuidade à abertura do 
procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preços n.° 13/2022, referente à análise das propostas 
financeiras das empresas habilitadas na primeira fase da licitação. 

Foram verificados os lacres das propostas financeiras e estando todas em ordem, deu-se inicio à abertura dos 
envelopes identificado pelo n° 02, contendo as propostas das licitantes. Os membros da Comissão Permanente 
de Licitações examinaram e rubricaram as propostas financeiras. Verificou-se que as empresas licitantes 
apresentaram os seguintes preços: 

1° — CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA EPP- CNPJ N.° 12.474.397/0001-32, no valor de 
R$ 191.867,56 (cento e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

2° — MANTUA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ N.° 13.189.851/0001-76, no valor de R$195,252,30 
(cento e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). 

Face as propostas apresentadas, resolve esta Comissão julgar vencedora a primeira classificada na licitação, 
a empresa CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA EPP- CNPJ N.° 12.474.397/0001-32, no valor 
de R$ 191.867,56 (cento e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

Os autos subirão à consideração da Exmo. Prefeito Municipal para devida homologação do certame e 
demais atos legais necessários, marcando-se prazo para e execução do objeto licitado. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Ata de julgamento da proposta financeira, que vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. Américo Brasiliense, às 10h44 do dia 07 do mês de 
outubro de 2022. 
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Às 9h30 do dia 07 do mês de outubro de 2022, na sala de reuniões da Prefeitura de Américo Brasiliense, 
SP, realizou-se a sessão pública de abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços n.° 13/2022, para 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR  DR.  JOSÉ NIGRO NETO, conforme 
Edital, Minuta de contrato e demais peças que compõem o processo. Presentes na sessão os membros da 
Comissão Permanente de Licitações que receberam os envelopes das empresas abaixo nomeadas: 

1— MANTUA CONSTRUTORA EIR1ELI EPP - CNPJ N.° 13.189.851/0001-76 
2— CONSTRUTORA BATISTA DOS SANTOS LTDA EPP- CNPJ N.° 12.474.397/0001-32 

Aberta a sessão, foi recebido os envelopes das duas empresas supracitadas, porém, a sessão seguiu somente 
com a presença do representante abaixo assinado. Assim sendo, foi feita a verificação do lacre e dado inicio 
abertura dos envelopes de número 01, contendo os documentos de habilitação dos licitantes, os quais passaram 
a ser analisados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

Analisados os documentos de habilitação e estando todos em conformidade com o Edital e com a legislação 
vigente, a Comissão julgou ambos participantes HABILITADOS. 

Consultado via  e-mail,  a empresa ausente MANTUX apresentou declaração de desistência de recurso das 
fases de Habilitação e de Proposta. 

Deu-se por encerrada essa primeira fase do procedimento de abertura da licitação, sendo encerrada esta Ata, 
que vai assinada pelos presentes. Américo Brasiliense, As 10h20 do dia 07 de outubro de 2022. 
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