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

 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018 
 

 ATA Nº 02 
 
  
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito 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, presente in loco o representante da empresa F.S. Obras Ltda, Sr. Felipe dos 

Santos. Foi constatado que a empresa COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA não 

apresentou recurso quanto a sua inabilitação. Com base no exposto, a Comissão deu 

seguimento ao processo, abrindo o Envelope nº 2 – Proposta das empresas habilitadas, a 

empresa BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA – EPP cotou o valor de R$ 289.221,84 

(duzentos e oitenta e nove mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo 

R$ 231.377,47 referente ao material e R$ 57.844,37 referente a mão de obra, com percentual de 

BDI de 22,04% e encargos sociais de 70,84% (mês), a empresa CIMA PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP cotou R$ 327.566,15 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e 

sessenta e seis mil e quinze centavos), sendo R$ 262.075,49 referente aos materiais e R$ 

65.490,66 referente a mão de obra, percentuais de BDI 22,04% e encargos sociais de 70,84% 

(mês) e F.S. OBRAS LTDA – ME cotou o valor de R$ 292.893,70 (duzentos e noventa e dois mil 

oitocentos e noventa e três reais e setenta centavos), sendo R$ 240.201,60 referente aos 

materiais e R$ 52.692,10 referente a mão de obra, com percentual de BDI 22,04% e não 

informou o percentual dos encargos sociais. Após análise das propostas, a Comissão solicitou 

que o Engenheiro Municipal Paulo Roberto Beck Rad analisasse as propostas em relação aos 

percentuais do cronograma apresentados pelas empresas, o qual considerou que as diferenças 

entre os percentuais do cronograma proposto no edital e os das empresas não eram relevantes 

e poderiam ser mantidos e aceitos. A Comissão considerou como propostas não válidas as das 

empresas Cima Projetos e Construções Ltda – EPP, por não apresentar detalhamento do BDI e  

dos encargos sociais conforme previsto na alínea “e” do item 7.3.1 do edital e da F.S. Obras 

Ltda, por não apresentar a declaração de encargos sociais também prevista na alínea “e” do 

item 7.3.1 do edital. A Comissão abre prazo para recurso de 5 (cinco) dias úteis para as 

empresas Cima Projetos e Construções Ltda – EPP e F.S. Obras Ltda se manifestarem, 

conforme Art. 109 Inciso I da Lei nº 8.666/93.  A Comissão se reunirá novamente no dia vinte e 
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oito de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, para prosseguimento do certame. Nada 

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

assinada. Tupanciretã, 20 de novembro de 2018. 

 

 
 
 
 
 
Elisete Luz da Silva                       Ewerton Boer da Costa                      Andrei Cardoso 
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