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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 

 ATA Nº 04 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 dar prosseguimento ao processo em epígrafe. Dando início aos trabalhos, a Comissão recebeu o 

parecer jurídico referendando a decisão da INABILITAÇÂO  da empresa Construtora LF Ltda – ME. 

Consultando o protocolo da Prefeitura constatou-se que nenhuma outra empresa participante do processo 

licitatório encaminhou recursos contra as decisões constantes da Ata nº 03. Dando prosseguimento aos 

trabalhos, a Comissão procedeu, a seguir, a abertura do Envelope de Nº 02 – Proposta da única empresa 

habilitada, GTS ENGENHARIA LTDA. Após análise, a Comissão verificou que o preço global 

apresentado pela empresa é de R$ 566.696,05 (quinhentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e 

seis reais e cinco centavos), sendo: R$ 396.687,23 correspondente ao material e R$ 170.008,82 

correspondente a mão de obra. O percentual de BDI é de 20,80% e de Encargos Sociais (mês) é de 71,41%. 

Verificou-se que a empresa apresentou a proposta com prazo de execução da obra em 180 (cento e oitenta) 

dias, mas apresentou o cronograma físico financeiro em 10 (dez) meses, contrariando o cronograma 

elaborado pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Município, parte integrante do 

edital. Com base no exposto a Comissão encaminha a referida proposta para a Arquiteta Mara Beatriz 

Mardini Paz, responsável técnica do Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo deste 

Município, para análise e PARECER TÉCNICO quanto a aceitação do cronograma físico financeiro 

apresentado pela empresa.   A Comissão se reunirá novamente no dia vinte e cinco de julho de dois mil e 

dezesseis, às nove horas, para análise do parecer da Arquiteta e prosseguimento do processo. Nada mais 

havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 20 

de julho de 2016. 
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