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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 

LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016 

 
 ATA Nº 03 

 

  

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Estudos e Julgamento de Propostas e Licitações, nomeada 

pela Portaria nº. 22.250, de 17 de março de 2016, para análise dos recursos 

apresentados pelas empresas: SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA – ME e ENGECON 

CERVI LTDA – ME, com alegações sobre a proposta da empresa declarada vencedora 

na ata nº 02.  Foi chamada a suplente Michelle Ramos Martins, por falta do titular Andrei 

Cardoso. Iniciados os trabalhos constatou-se que foram protocolados dois processos: 

Processo nº 7313, protocolado em 13 de maio de 2016 pela empresa Engecon Cervi 

Ltda - ME e Processo 7316, protocolado em 16 de maio de 2016, pela empresa Solução 

Ambiental Ltda. Após análise dos recursos a Comissão, em relação as alegações da 

empresa ENGECON, concluiu que, com base no item 24.6 do edital: “os proponentes 

são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação”, não é da competência da comissão julgar 

se a assinatura é falsa ou não. Quanto as alegações da empresa Solução Ambiental 

Ltda em relação a proposta da empresa Cima Projetos e Construções Ltda, considerou 

que o esquecimento da troca do nome da Rua Erico Veríssimo, Rua São João e Rua J, 

quando deveria constar Rua São Cristóvão no cabeçalho da planilha, não gera a 

desclassificação da referida proposta, pois consta bem detalhado na primeira página da 

proposta os valores correspondentes aos serviços de cada rua, constando o nome e o 

valor da Rua São Cristóvão, bem como na referida planilha o único erro é o nome da 

rua, estando as demais especificações dos serviços referentes aos da Rua São 

Cristóvão . Em relação a aceitação da proposta da empresa ENGECON, com o segundo 

menor preço, a Comissão considerou que a proposta apesar de não estar totalmente em 

conformidade com o modelo indicado no edital, estava clara e com valores bem 

especificados, não deixando nenhuma dúvida quanto ao que estava sendo proposto 

para a realização dos serviços, bem como, mesmo não tendo citados as declarações do 
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modelo da proposta, o próprio edital prevê, no seu item 7.3.4, que ao apresentar a 

proposta, implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus 

anexos. Com base no exposto a Comissão encaminha o processo para análise do 

Procurador Geral do Município, com posterior encaminhamento a autoridade superior 

para decisão final. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou 

a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 17 de maio de 2016. 
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