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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO  

DE PROPOSTAS E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017 

 ATA Nº 03 

  

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Estudos e Julgamento de Propostas e Licitações, nomeada pela Portaria nº. 23.211, 

de 07 de março de 2017, 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 02, de 

vinte e nove de março de dois mil e dezessete, que encaminhou o processo para análise da 

Assessoria Jurídica do Município, com posterior encaminhamento a autoridade superior para 

decisão final. Também se constatou que foi anexado ao processo comprovantes dos e-mails de 

encaminhamento da Ata nº 02 para todas as empresas participantes do processo. Prosseguindo os 

trabalhos, a Comissão tomou conhecimento dos pareceres do Assessor Jurídico e da autoridade 

competente (Prefeito), emitidos em três de abril de dois e dezessete, que manifestaram 

concordância em manter a decisão da Comissão de Licitação que julgou habilitada a empresa 

Engecon Cervi Ltda e inabilitada a empresa G. Bonafé EPP. Os respectivos pareceres também 

foram enviados nesta mesma data por e-mail para as empresas. Nenhuma empresa apresentou suas 

contra-razões quanto as decisões tomadas pela Comissão e pela Autoridade Competente, dentro do 

prazo estabelecido na Ata nº 02. A Comissão, constatando que os prazos para recurso e ampla 

defesa dos interessados foram esgotados, acata a determinação do Prefeito para o prosseguimento 

do processo. Dando sequência aos trabalhos foram abertos os Envelopes nº 02 – Propostas, das 

quatro empresas habilitadas: Engecon Cervi Ltda – ME, Cima Projetos e Construções Ltda – 

ME, Tecnisa Construções e Pavimentações Ltda – ME e LO Gonçalves Comércio e 

Construções Eireli – ME. Abrindo as propostas constatou-se os seguintes valores: Engecon 

Cervi Ltda com a proposta de R$ 298.648,90 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta 

e oito reais e noventa centavos); Cima Projetos Construções Ltda com a proposta de R$ 

271.438,44 (duzentos e setenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); 

LO Gonçalves com a proposta de R$ 264.154,45 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e  Tecnisa Construções e Pavimentações 

Ltda com a proposta de R$ 260.827,44 (duzentos e sessenta mil oitocentos e vinte e sete reais e 
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quarenta e quatro centavos). Havendo dúvidas por parte da Comissão em relação a proposta de 

menor valor apresentada pela empresa Tecnisa Construções e Pavimentações Ltda, abriu prazo de 

cinco dias úteis para promover diligências, com base na previsão constante do item 9.3.7 do edital, 

destinadas a esclarecer as dúvidas referentes a possibilidade da correção, por parte da Comissão de 

Licitação, do valor global do sub-item 1.2 – Pavimentação – da proposta da Rua Paulino Aquino, 

o fato de que a planilha orçamentária não está assinada pelo representante legal da empresa e pelo 

responsável técnico da mesma, somente o cronograma, bem como da aceitação da  declaração da 

composição dos encargos sociais. Tal diligência não importará em modificação ou inclusão de 

documentos na proposta já apresentada pela empresa Tecnisa. Nada mais havendo a tratar a sessão 

foi encerrada da qual, resultou a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 07 de abril de 2017. 

 

 

     Elisete Luz da Silva                   Dejanira Klimick                               Andrei Cardoso         

        Com. Licitações                              Com. Licitações                             Presidente 

 

 

 

 

 


