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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO  
DE PROPOSTAS E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 

 
 ATA Nº 03 
 
  
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Comissão 

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

24.007, de 20 de fevereiro de 2018, para prosseguimento do processo em epígrafe. Dando início 

aos trabalhos, constatou-se que  a empresa LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

EIRELI – ME protocolou, no dia dezessete de maio de dois mil e dezoito, suas contra razões ao 

recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA WINCK LTDA – ME.  Após análise do 

recurso e das contra razões apresentadas pelas respectivas empresas, a Comissão mantém a sua 

decisão pela INABILITAÇÃO da empresa Construtora Winck Ltda – ME, entendendo que as 

duas declarações apresentadas no envelope nº 01 - Da Documentação referem-se ao 

atendimento do item 7.2.4.4, e não atende ao exigido no item 7.2.4.3 do edital, pois em 

nenhuma das declarações apresentadas há uma manifestação expressa da empresa participante 

do certame de que adquirirá as pedras da pedreira Brita Nova Palma Ltda, tendo somente o 

compromisso por parte da pedreira. O processo será encaminhado a autoridade competente para 

manifestação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto a decisão proferida por esta 

Comissão. A Comissão se reunirá novamente no dia vinte e nove de maio de dois mil e dezoito, 

às nove horas, para prosseguimento do certame, sendo que se a manifestação da autoridade 

competente for favorável a decisão da Comissão, será aberto o Envelope nº 2 – Proposta, da 

empresa habilitada. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a 

presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 21 de maio de 2018. 
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