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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE 

PROPOSTAS E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016 

 
 ATA Nº 04 

 

  
Aos quatro dias do mês de agosto 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 prosseguimento do processo em 

epígrafe. Dando início aos trabalhos, constatou-se que o último ato da Comissão de 

Licitação foi relatado na Ata nº 03, de dezessete de maio de dois mil e dezesseis, que 

encaminhou o processo para análise do Procurador Geral do Município, com posterior 

encaminhamento a autoridade superior para decisão final. Prosseguindo os trabalhos, a 

Comissão tomou conhecimento do primeiro parecer jurídico do Procurador Geral do 

Município, emitido em 22 de junho de 2016, que opinou pelo conhecimento dos recursos 

apresentados pelas empresas Solução Ambiental Ltda – ME e Engecon Cervi Ltda – 

ME, para no mérito dar parcial provimento, determinando a desclassificação da proposta 

da empresa Cima Projetos e Construções Ltda – ME, bem como do primeiro parecer do 

Prefeito, emitido em 23 de junho de 2016,  que acompanhou a decisão jurídica, e, em 

nome do interesse público, determinou o prosseguimento do procedimento licitatório 

com a classificação da segunda melhor proposta. Na ocasião, os referidos pareceres 

foram encaminhados para as três empresas habilitadas no certame para conhecimento e 

manifestação, dentro do prazo de cinco dias úteis. Seguindo a análise do processo, 

contatou-se que a empresa Cima Projetos e Construções Ltda – ME não se manifestou 

dentro do prazo estipulado, acatando a decisão do Prefeito. A empresa Solução 

Ambiental Ltda – ME protocolou pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

superior (processo nº 7942), assim como a empresa Engecon Cervi Ltda – ME  

protocolou suas contra razões ao pedido da empresa Solução Ambiental Ltda – ME 

(processo 8030). Os processos foram recebidos pelo Setor de Licitações e 

encaminhados ao Procurador Geral do Município, já que questionavam a decisão da 
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autoridade superior. Em três de agosto de dois mil e dezesseis o processo licitatório 

retornou a Comissão de Licitação, com o parecer final do Procurador Geral do Município, 

opinando pelo conhecimento da manifestação apresentada pela empresa Solução 

Ambiental Ltda – ME,  exercício do direito de petição, para no mérito negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão da classificação da proposta da empresa que ficou em 

segundo lugar no procedimento licitatório, acompanhado do parecer final do Prefeito 

acatando a decisão jurídica. A Comissão, constatando que todos os prazos para 

recursos e ampla defesa dos interessados foram esgotados, acata a determinação do 

Prefeito para o prosseguimento do processo, declarando a empresa ENGECON CERVI 

LTDA – ME vencedora do certame, com o valor global de R$ 204.613,66 (duzentos e 

quatro mil seiscentos e treze reais e sessenta e seis centavos), sendo: R$ 20.992,87 

para realização dos serviços de calçamento do prolongamento da Rua João Belém 

(Bairro Marcial Terra), sendo R$ 16.360,25 correspondente ao material e R$ 4.632,62 

correspondente a mão-de-obra; R$ 46.232,59 para realização dos serviços de 

calçamento da Rua São Cristóvão (Bairro Pedreira), sendo R$ 36.782,59 

correspondente ao material e R$ 9.450,00 correspondente a mão-de-obra; R$ 60.420,96 

para realização dos serviços de calçamento da Rua Érico Veríssimo, Rua  São João e 

Rua J (Bairro Pedreira),  sendo R$ 48.186,92 correspondente ao material e R$ 

12.234,04 correspondente a mão-de-obra; R$ 76.967,24 para realização dos serviços de 

calçamento da Rua Santo Antônio (Bairro Pedreira), sendo R$ 61.310,80 

correspondente ao material e R$ 15.656,44 correspondente a mão-de-obra. Nada mais 

havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a presente ata por todos 

assinada. Tupanciretã, 04 de agosto de 2016. 
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