
 

 

PROCESSO Nº 036/2020. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. 
OBJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA 
MUNICIPALIDADE - CF. CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.   

 
ATA DA SEÇÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES E CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS APRESENTADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 (PROCESSO 
Nº 036/2020). 
 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Junho de 2020, nesta cidade de Macedônia, do 

Estado de São Paulo, no Paço Municipal, em sua secretaria administrativa, Praça José 

Princi, 449, às 09:00 horas, reuniu-se a Comissão permanente de licitações composta 

pelos servidores: Gustavo de Freitas Aoyagi, Presidente, Jesiel dos Santos Pereira, 

Secretario, Valterlei Marques de Toledo, Membro, nomeada pela Portaria nº 019, de 21 de 

Janeiro de 2020, para o fim de abertura dos envelopes de proposta, com referência a 

tomada de preço mencionada, sessão essa agendada após a decisão de habilitação dos 

interessados neste certame. Não houve recurso da decisão que habilitou todos os 

interessados, passando, assim, a abertura dos envelopes de proposta de preços. O 

senhor Presidente da Comissão verificou que se achava protocolado nessa secretaria os 

envelopes de proposta de 02 (dois) empresas, a saber: RAFAEL SOLER MANCHINI 

ENGENHARIA – ME, ROBERTO ALVES PEREIRA – ELETRICA – ME. Nenhuma outra 

empresa apresentou documentação ou proposta. Registro que houve a presença da sócia 

proprietária da empresa ROBERTO ALVES PEREIRA – ELETRICA – ME, a Sra. Camila 

Mazão Pereira, brasileira, maior, portadora do RG. 40.614.826-0 SSP/SP e do CPF. 

368.652.178-45 e o proprietário da empresa RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA 

– ME, o Sra. Rafael Soler Manchini, brasileiro, maior, portador do RG. 40.229.600-X e do 

CPF. 230.200.638-09. Em seguida o Sr. Presidente verificou a regularidade do processo 

dessa tomada de preço, especialmente as publicações que foram regularmente feitas, nos 

termos da lei, e obediência dos prazos legais. Em seguida a Comissão passou a abertura 

dos envelopes de proposta de preços, passando aos interessados presentes para exame 

e rubrica o que foi feito. Após abertos os envelopes de preços, constatou-se que ficou em 

1º LUGAR a empresa RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME, com o valor 

global de R$ 146.880,16 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e 



 

 

dezesseis centavos), 2º LUGAR a empresa ROBERTO ALVES PEREIRA – ELETRICA – 

ME, com o valor global de R$ 148.795,48 (cento e quarenta e oito mil setecentos e 

quarenta e oito centavos). Desse modo fica confirmada a classificação das empresas 

conforme acima. A Comissão Permanente de Licitações responsável pelo certame, indica 

a Sra. Prefeita Municipal o direito de ela firmar o contrato, se feito, com remessa do 

devido relatório. Nada mais havendo a ser tratado, a Comissão declarou encerrada a 

sessão. O Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos por 15 (quinze) minutos 

para a lavratura da ata, o que foi feito. Reiniciados os trabalhos, foi lida a ata que, achada 

conforme, foi aprovada indo devidamente assinada. Macedônia, 26 de Junho de 2020. Eu, 

_____________________ (Gustavo de Freitas Aoyagi) Presidente da CPL, lavrei a 

presente que fiz digitar e rubriquei, indo assinada por todos.  

 
 
 

GUSTAVO DE FREITAS AOYAGI                                  JESIEL DOS SANTOS PEREIRA 
         Presidente                                                                        Secretário  

        
 
 

VALTERLEI MARQUES DE TOLEDO               FRANCISCO GLEYSON F. OLIVEIRA 
    Membro        Técnico (Engenheiro Civil) 

 
 
 
 

CAMILA MAZÃO PEREIRA 
Sócia Proprietária 

ROBERTO ALVES PEREIRA – ELETRICA – ME  
 
 
 

RAFAEL SOLER MANCHINI 
Proprietário 

RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME 
 

 


