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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE

PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

5401/2018.

Ao décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus

integrantes, ao final assinados, para realização de sessão pública de abertura dos envelopes Proposta de

Preços da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão pela Senhora Presidente, a mesma

pede para constar que esteve presente o seguinte i'epresentante: Senhor Marcos Roberto Const2tntino,

representante da empresa M.R. Constantino Construtora Eireli EPP, a empresa Asus Construtora e

Serviços Lida -- ME não teve representante presente nesta sessão, também esteve presente o

engenheiro da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura Senhor Narciso Alexandre Vendrame, que

será responsável pela análise das propostas de preços A seguir, passou-se a abrir os Envelopes

Proposta de Preços das licitantes habilitadas, ou sqa, empresas M.R. Constantino Construtora Eireli

EPP e Asus Construtora e Serviços Ltda -- ME, sendo os documentos rubricados e analisados por

todos os presentes. Passada a palavra ao representante, nada constou em ATA. A sessão foi suspensa

para análise das propostas pelo engenheiro responsável abaixo identificado. Enl análise realizada pelo

engenheiro Senhor Narciso Alexandre Vendrame, foi constatado que no Anexo VI referente a

composição do item 2.1. 1- fornecimento e instalação de placa de sinalização não corresponde ao valor

do custo unitário do referido item na planilha orçamentária. Em vista disso, não trazendo prejuízo na

proposta de preço, uma vez que corrigido não implica em alteração dos valores unitários e totais, fica a

empresa ggBlgç!!!!g a regularizar no que tange o Anexo VI da proposta. Como tais erros são erros

materiais e sanáveís, a referida licitante fica ÇLASSIF'lCADA com a ressalva de que a Comissão

solicita a empresa, para que no prazo de g2.jggjgjdias úteis contados à partir da data desta Ata, que a

mesma apresente uma nova composição analítica do custo unitário do item 2.1.1, sem alteração do

preço, sob pena de desclassificação da proposta caso a empresa não gane os referidos erros dentro

do prazo imposto. Neste momento oportuno, ressaltamos que conforme entendimento do TCU: ",4

existência de erros rtlateriais ou omissões lias planilhas de custos e preços das licitatltes não ertseja a

desclassificação antecipada das respectivas propostas, de'çertdo a Ádiliinistração cotttraíalltes tealiza}

diligências junto às licitantes para a devida cotreção das falhas. desde que tlào seja alterado o vatot'

g/oóa/ propôs/o. ÍHcórdão 2..54ó/20/.5 P/e/zár/oO ... " Sendo assim, estando as propostas condizentes

e utilizando o critério estabelecido no edital, chegou-se ao seguinte resultado: I' lugar e vencedor:

M.R. Constantino Construtora Eireli EPP, com o valor global de R$ 269.269,69 (duzentos e
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sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e 2' e último lugar:

Asus Construtora e Serviços Ltda ME, com o valor global de RS 296.655,79 (duzentos e noventa e

seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). A Comissão ressalta que caso

a licitante M.R. Constantino Construtora Eireli EPP. não apresente uma nova composição analítica

do custo unitário do item 2.1.1 e/ou não recorra da decisão da Comissão, sua proposta já estará

automaticamente .P.E$Ç!:,ASSHiK:ADA. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente infomaou o

resultado ao representante presente, bem como que o mesmo será publicado pelo Departamento de

Licitações e Contratos, na fomla da Lei. Passado a palavra ao representante, nada constou em ATA

Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, com relação ao julgamento acima feito,

começando a correr este prazo da data de sua publicação, contados a partir de 22 de maio de 20 1 8. A

sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora

Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. O envelope n' 2 Proposta de

Preços da empresa habilitada Atava CSW Desenvolvimento Urbano Eireli EPP, em momento oportuno

será devolvido pelo Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura. Nada mais havendo digno

de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão, pelo

representante presente e pelo engenheiro responsável pela anal ise.

Marcos Roberto Constatltino

Engenheiro da Secretas ia de Plallejcimento


