
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREOS No 08/2019 

As 09hs do dia 04 (quatro) de setembro de 2019, na Prefeitura Municipal de Pederneiras, 
reuniram-se Os membros da Comissão Municipal de Licitaçoes, Os senhores Luiz Carlos 
Rinaldi, Kevin Ramos e Fábio Chaves Sgavioli, para procederem a abertura dos envelopes 
"Proposta" referentes a Tomada de Precos n° 08/2019, cujo objeto é a Contrataçao das obras de 
recuperação de canal e execuçäo de bacia de detençao de águas pluvials, na Rua José Gonçalves de 
Aguiar - Jardim Marajoara - Pederneiras/SP, dos licitantes habilitados, as empresas BERNARDI 
EMPREENDIMENTOS E SOLUOES LTDA, representada pelo senhor Pedro Henrique Pocay 
Vinagre, e FORTPAV PAVIMENTAcAO E SERVIOS LTDA, sem representante legal presente. 
Dando inicio aos trabalhos, foram abertos os envelopes "Proposta" das referidas empresas, 
sendo constatado o seguinte: a empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUcOES LTDA 
apresentou proposta no valor total de R$ 755.398,27 (setecentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) e planiiha orçamentária e cronograrna 
fisico-financeiro no valor total de R$ 755.368,27 (setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos 
e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), e a empresa FORTPAV PAVIMENTAcAO E 
SERVIOS LTDA apresentou proposta, planilha orçamentária e cronograma fisico-financeiro no 
valor total de R$ 816.510,81 (oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e dez reais e oitenta e 
urn centavos); corn todas as demais condiçOes conforme o Edital. 0 representante da 
empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUçOES LTDA afirmou que houve urn erro de 
digitaçào da sua proposta e que o valor total correto da mesma é de R$ 755.368,27 (setecentos e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) conforme 
descrito na planilha orçamentária e cronograma fIsico-financeiro por ela apresentados. A vista 
do resultado apresentado, esta Cornissão houve por bern encerrar Os seus trabalhos, sendo 
que em reuniao posterior sera realizado o julgamento das referidas propostas, cujo resultado 
será publicado no Diário Oficial do MunicIpio e no site da Prefeitura Municipal para 
conhecimento de todos. Nada mais a constar, foi encerrada a presente Ata que vai assinada 
por todos os presentes. 
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