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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA CONCORRÊNCIA N' 002/2018 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N«

22.189/2018.

No nono dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14:45 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 leitura do parecer técnico do engenheiro Flávio Paoliello
Machado de Souza, visando o julgamento e classificação das Propostas de Preços das empresas
participantes da Concorrência acima mencionada. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente e
utilizando os critérios estabelecidos no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: ]:
!z!!gg.!:.Ê..]:gEgÊdgr: Empresa Penascal Engenharia e Construção Ltda -- CNPJ: 67.7 1 8.874/0001-
50. Valor Total: R$ 5.796.1 54,46(cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta
e quatro reais e quarenta e seis centavos); 2' Lugar: Empresa J.S.A Construtora e Pavimentadora
Lida CNPJ: 02.344.159/0001-59. Valor Total: R$ 5.943.664,50 (cinco milhões, novecentos e
quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); 3' Lugar: Empresa
Construtora Simoso Lida CNPJ: 48.169.536/0001-61. Valor total: R$ 6.073.349,38(seis milhões,
setenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos); 4' Lugar: Empresa
T.M.K Engenharia S/A -- CNPJ: 28.131.759/0001-22. Valor Total: R$ 6.23 1.187,22(seis milhões,
duzentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos); 5' Lugar: Empresa
Teto Construtora S/A CNPJ: 13.034.156/0001-35. Valor Total: R$ 6.341.407,47 (seis milhões
trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos). A licitante Shunck
Terraplenagem e Transportes Eireli -- CNPJ: 56.125.891/0001-67 apresentou em sua planilha
orçamentária o valor de R$ 5.943.107,94(cinco milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e sete
reais e noventa c quatro centavos), no entanto, sua carta proposta apresenta o valor de R$ 5.493.107,94
(cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e sete reais e noventa e quatro centavos). Isso
posto esta Comissão entende que a proposta não está clara, deixando alternativas. sendo este. motivo
para desclassificação conforme cláusula 7.1 1.1 do Edital. O Senhor Presidente pede para que o
Departamento de Licitações e Contratos publique o julgamento e classificação na forma da lei,
ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05 (cinco)
dias úteis, com relação a este julgamento, começando a correr do primeiro dia útil subsequente à
data da última publicação, ou sda, dia 1 1/04/2019. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi
achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta
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