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RELATÓRIO E PARECER

Senhor Presidente,

Consta do expediente desta Comissão Julgadora para exame e parecer,
o processo de licitação TOMADA DE PREÇOS N° 00112017, destinado à "Contratação
de empresa para o fornecimento de materiais, mão-de-obra e direção técnica para
reforma e manutenção de telhados, retirada das placas de ACM (externas), alvenaria
da fachada do edifício anexo, relocação e manutenção dos aparelhos de ar
condicionado e recuperação de revestimento de gesso; reforma das janelas dos
gabinetes, instalação de brises, instalação de painéis de vidro nas fachadas laterais do
edifício anexo e substituição do piso antiderrapante do edifício histórico, da Câmara
Municipal de Batatais".

Inicialmente a Comissão verificou o aspecto formal do processo
licitatório, concluindo que todas as exigências encontram-se atendidas adequadamente, pois:

I - O Edital foi afixado no Saguão da Câmara Municipal de Batatais e publicado no site
oficial da Câmara Municipal (www.camarabatatais.sp.gov.br). no dia l3 de outubro de
2017; como também foi publicado no jornal local "O Jornal de Batatais" e no jornal regional
"A Folha de São Paulo", no dia 14 de outubro de 2017; e no "Diário Oficial do Estado de
São Paulo - DOE" no dia 17 de outubro de 2017;

11 - No dia, hora e local pré-estabelecido pelo Edital, a Comissão se reuniu para o
recebimento e abertura das propostas e documentações devidamente protocoladas;

111 - Na oportunidade verificou-se que encaminhou proposta a empresa: "CDB Construtora
Eireli ME", com sede à Rua Castelo Branco, n° l33, Centro, Brodowski/SP;

IV - Compareceu o representante da empresa "CDB Construtora EIRELI ME", o Sr.
Cristiano Dias Borborema, portador do RG n? 28.282.522, sendo o mesmo sócio
proprietário da empresa;

V - Aberto o envelope foi constatado que a empresa continha toda a documentação de
habilitação, sendo a mesma devidamente HABILITADA;

VI - Efetuada a habilitação, foi informado ao presente, sobre o direito de manifestação
quanto ao aspecto formal da documentação, sendo-lhe orientado de que qualquer
manifestação seja neste ato efetivada, sob pena, a posterior, decair deste direito. A licitante
presente, através de seu representante, manifestou desistência expressa quanto a todo e
qualquer recurso;
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VII -Tendo em vista a desistência da empresa com relação a recurso, passou-se à análise do
Envelope-Proposta apresentado, verificando estarem cumpridos todos os requisitos exigidos
pelo Edital da Licitação;

VIII - Assim, considerando ter havido ampla divulgação do Edital, tanto no Diário Oficial
do Estado - DOE, com em site na intemet, além de jornais de grande circulação local e
regional, e, estando o valor proposto abaixo do valor estimado, gerando, assim, significativa
economia aos cofres públicos;

IV - E, verificado, portanto, estarem cumpridas todas as cláusulas constantes do Edital de
Licitação, passou, a Comissão, para o julgamento da proposta, considerando o critério de
menor preço global, ocasião em que se efetuou a seguinte classificação: "CDB Construtora
Eireli ME", R$ 245.639,58 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais
e cinquenta e oito centavos).

Diante do exposto, o Parecer da Comissão de Licitação é de que seja
Adjudicado o objeto da presente Licitação, nos termos da Lei n? 8.666/93, à empresa "CDB
Construtora Eireli ME".

É o parecer a ser considerado por Vossa Excelência.

BATATAIS/SP, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

CLAU ALVESMACHADO
Presidente da Comissão de Licitação

LILIAN CARLA DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Licitação

DIE O BRUNO ARRELIAS COSTA
Membro da Comissão de Licitação
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