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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 016/2019 PROCESSO LICITATÓRIO N"
304/2019.

No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 1 5:00 horas, no Departamento

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

integrantes e o membro suplente Ricardo Moreira Barbosa que neste ato substitui o membro titular

Fernando Alberto de Morais, ao Hlnal assinados para leitura do parecer técnico do engenheiro da
Secretaria de Obras e Serviços e consequente julgamento e classificação das Propostas de Preços.
Aberta a sessão pelo Senhor Presidente, verificou-se que o parecer mencionado indicou adequação
das propostas apresentadas aos parâmetros do Edital. Consignou ainda que às fls. 492 do
procedimento licitatório foi informado que o valor estimado do presente certame era de R$

312. ll 6,52(trezentos e doze mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o

carreto é o va]or de R$ 3 15.] ] 6,52 (trezentos e quinze mil, cento e dezasseis reais e cinquenta e
dois centavos), como acertadamente indicado no instrumento editalício e que nada prejudicou a

análise acerca dos valores de exequibilidade das propostas apresentadas, conforme legislação
aplicada. Superada a questão, o parecer também ressalta que a proposta da licitante PAVINC
PAVIMENTAÇÃO NFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ

14.062.611/0001-79 apresentou diferença na soma dos subtotais dos itens "1.2" e "2.1" e

consequentemente, no total geral. O item "1 .2" apresenta subtotal de R$ 279.258,35 (duzentos e

setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo que a soma
dos subitens que o compõem é de R$ 279.258,36 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos e

cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) e o item "2.1" apresenta subtotal de R$ 6.423,73(seis

mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos) sendo que a soma dos subitens que o

compõem é de R$ 6.423,74 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos).
A soma de todos os itens, portanto, oferecidos pela licitante mencionada é de R$ 288.888,88
(duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e a soma
total identificada pela Administração Pública foi de R$ 288.888,90 (duzentos e oitenta e oito mil.

oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos). A diferença encontrada, como se percebe,
traduz apenas questão de arredondamento comum quando do uso de planilhas de cálculo, no
entanto, tal circunstância não materializa elemento capaz de ensdar sua desclassificação. Nesse
sentido, esta comissão delibera, unanimemente, por classificar as propostas apresentadas na
seguinte ordem: ]' lugar e vencedora: PAV]NC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -- CNPJ 14.062.611/0001-79, com o valor de RS 288.888.90

(duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos); 2':
lugar: Construtora Simoso LTDA -- RS 305.100,84 (trezentos e cinco mil, cem reais e oitenta e

quatro centavos) e 3' lugar: Converd Construção Civil EIRELI - R$ 312.080,06 (trezentos e
doze mil, oitenta reais e seis centavos). Esta Comissão pede para que o Departamento de

Licitações e Contratos publique o julgamento e classificação na forma da lei, ficando aberto o prazo
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recursal nos termos do art. 1 09, 1 alínea "b" da lei 8.666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a

este julgamento, começando a correr este prazo a partir do día 03/03/2020, primeiro dia útil
subsequente à data da última publicação. Fica a licitante PAVINC PAVIMENTAÇÃO
INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, no mesmo prazo, instada a apresentar
proposta de preços com a indicação dos somatórios acima mencionados, conforme sugestão e

solicitação do engenheiro que avaliou as propostas. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à

lavratura desta Ata. Reaberta, 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 assinada
pelos membros da Comissão

Membro
Ricafdo Moreira Barbosa

Membro suplente


