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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE PROPOSTAS  

E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2018 

 

 ATA Nº 04 

  

Aos seis dias do mês de dezembro 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, foi constatado que a empresa 

BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA – EPP apresentou suas contra-razões ao recurso da empresa F.S. 

OBRAS LTDA – ME, dentro do prazo pré estabelecido. A Comissão de Licitação após analisar o recurso e as 

contra razões apresentadas pelas respectivas empresas, revisou a proposta apresentada pela empresa Benefatto 

Pré-Fabricados Ltda - EPP e constatou que a composição da mesma  consiste: numa proposta preenchida 

conforme modelo proposto no edital do respectivo certame, uma proposta complementar preenchida  conforme 

modelo da empresa, planilha orçamentária, cronograma,  detalhamento da composição do BDI e detalhamento 

dos encargos sociais, verificando que apenas na proposta complementar a empresa cometeu um erro no 

preenchimento do percentual da composição do BDI, colocando 20,04% em vez de 22,04%. Nos demais 

documentos apresentados, inclusive na proposta conforme modelo proposto no edital, a empresa preencheu a 

composição do BDI com o percentual correto de 22,04%.  Com base no exposto a Comissão de Licitação decide 

pela improcedência do recurso apresentado pela empresa F.S. Obras Ltda e por manter classificada a proposta da 

empresa Benefatto Pré-Fabricados Ltda, tendo em vista que ficou claro para esta comissão que foi somente um 

erro de digitação cometido em um documento complementar apresentado, equívoco este que não interferiu na 

proposta, nem causou dúvidas quanto ao valor proposto para a execução do serviço, objeto do presente processo 

licitatório, pois os valores da planilha orçamentária estão calculados com o percentual do BDI de 22,04 %, 

portanto não considerando motivo relevante para desclassificar a proposta mais vantajosa apresentada pela 

empresa Benefatto Pré-Fabricados Ltda. O processo será encaminhado ao Procurador Geral do Município e ao 

Prefeito para análise e manifestação quanto a decisão proferida por esta Comissão, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis. A Comissão se reunirá novamente no dia quatorze de dezembro de dois mil e dezoito, às oito 

horas, para conclusão do certame. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a presente 

ata por todos assinada. Tupanciretã, 06 de dezembro de 2018. 

 

     Elisete Luz da Silva                                Ewerton Boer da Costa                                 Andrei Cardoso 
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