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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS,

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N' 006/2021 -
PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 330/2021.

No vigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início às 09:00 horas, na

sala das sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de

Licitação, com a presença da membro suplente Aline Fernanda Arruda Leite e o engenheiro Reais Totti

Seben da Secretaria de Mobilidade Urbana para abertura dos envelopes Proposta de Preços das empresas

habilitadas, julgamento e classificação. Aberto os envelopes seus conteúdos foram rubricados. Os

valores globais propostos pelas empresas foram os seguintes: HJM CONSTRUTORA EIRELI - M.E

-- CNPJ: 34.422.779/0001-55, com o valor R$ 1.608.496,35 (um milhão, seiscentos e oito mil,

quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos); LAGOTELA EIRELI -- CNPJ:

20.368585/0001-04, com o valor RS 1.645.829,87 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil,

oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos); PROJECON PROJETOS &
CONSTRUÇÕES LTDA -- CNPJ: 26.588.542/0001-10, com o valor R$ 1.547.997,10 (um milhão,

quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e dez centavos) e WM.E

ENGENHARIA E EMIPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 64.171.754/0001-97, com o valor R$

1 .621 .079,97 (um milhão, seiscentos e vinte e uj-n mil, setenta e nove reais c noventa e sete centavos). O

valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$ 1 .124.095,58 (um milhão, cento

e vinte e quatro mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), levando em conta o valor

orçado estimado pela Administração de R$ 1.645.834,39 (um milhão, seiscentos e quarenta e

cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). As propostas de preços em

questão, ao menos neste quesito imediato, encontram-se adequadas. Após as análises realizadas

pelo engenheiro, os membros desta Comissão decidem, unanimemente, pela desclassi Hicação das

empresas LAGOTELA EIRELI, nos subitens 1.2.1, 5.13, 5.16, 5.1 8, 5.20, 5.21 e 5.23, vcz que

apresentou sua proposta com os valores unitários acima do estimado do edital, não conforme

solicitado na cláusula 8.0, item "b'' e a empresa HJl\'l CONSTRUTORA EIRELI - ME, no

subitem 5.24, apreseEltou o valor também acima do solicitado no edital. As demais empresas foram

assim classificadas: I' lugar e vencedora a empresa PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES

LTDA -- CNPJ: 26.588.542/0001-10, com o valor R$ 1 .547.997,10 (um milhão, quinhentos e quarenta
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e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e dez centavos) e em 2' e último lugar a empresa WME

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -- CNPJ: 64.171.754/0001-97, com o valor RS

1 .621 .079,97 (um lllilhão, seiscentos e vinte e um mil, setenta e nove reais e noventa e sete centavos). O

presidente pede para constar que o procedimento licitatório será encaminhado ao Departamento de

Licitações e Contratos para publicação desse julgamento na forma da Lei, abrindo-se prazo recursal nos

moldes do artigo 109, incisa 1, alínea "b" da Lei 8.666/93, que deve ser contado do primeiro dia útil

subsequente à data da última publicação. Nada mais havendo digno de nota nem a tratar encerrou-se a

sessão. A Ata foi lida, acha conforme e assinada por todos.

Elaine Rít2çiro Riguette
CPF: 259/IN9.698-76

CPF: 389.302.678-90

Metnbro Suplente

Representante da Secretaria dc Mobilidade
Urbana:

lieais Totti qehnn

Ertgetlheiro Civil
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