
ATA Nº 005/2018

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 145/2017

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis

horas,  na  sala  de  reuniões  do  Setor  de  Licitações  da  Secretaria  Municipal  de

Administração,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pela

Portaria nº 335/2018, para análise do processo que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL

(MATERIAL  E  MÃO  DE  OBRA)  PARA  SERVIÇOS  DE  REPOSIÇÃO  DE

CALÇAMENTO,  PAVIMENTAÇÃO  PAVS,  ASSENTAMENTO  DE  TUBULAÇÃO  DE

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO NOVA, REPAVIMENTAÇÃO E ASSENTAMENTO DE

MEIO-FIO PRÉ MOLDADO”.  Em sessão do dia vinte e oito de maio de dois mil e

dezoito, a CPL encaminhou o processo ao Departamento de Engenharia do Município

para que se manifestasse sobre os documentos que devem ser apresentados junto às

propostas financeiras,  ao que,  nesta data retornou com o(a)  análise/parecer/laudo,

acostado à folha 698, a qual informa que o documento Cronograma Físico-Financeiro

deverá  ser  desconsiderado e que os serviços  serão executados  de acordo com o

quantitativo  de  cada  contrato,  neste  sentido,  a  CPL  acata  o(a)  referido(a)

análise/parecer/laudo,  e  em  conformidade  ao  subitem  9.2.3,  alínea  “a”,

desconsiderando o documento Cronograma Físico-Financeiro, as empresas  REVITA

CONSTRUTORA EIRELI – EPP, GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI – ME,

SADI DOS SANTOS – PINTURA – ME, MARCIO ADRIANO DE MELOS DE JESUS E

CIA  LTDA  –  ME,  ASSIS  E  LUCAS  CONSTRUÇÕES  LTDA.-  ME  E  IBERCON

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, apresentaram os referidos

documentos, a empresa PAULO ROBERTO DE MELOS CONSTRUÇÕES LTDA., não

apresentou a Planilha Detalhamento BDI e Planilha Detalhamento Encargos Sociais e

a  empresa  ASSIS  E  LUCAS  CONSTRUÇÕES LTDA.-  ME apresentou  a  proposta

financeira  com data de validade vencida em descumprimento ao subitem 9.2.2 do

Edital.  A CPL ao analisar  as propostas financeiras declara que para o LOTE 01 a

empresa  GEORGE DE OLIVEIRA MACHADO EIRELI – ME apresentou o menor valor

global de R$803.600,00 (oitocentos e três mil e seiscentos reais), para o LOTE 02 a

empresa  SADI DOS SANTOS – PINTURA – ME apresentou o menor valor global de

R$493.200,00 (quatrocentos e noventa e três mil e duzentos reais), para o LOTE 03 a

empresa  REVITA CONSTRUTORA EIRELI – EPP apresentou o menor valor global de

R$172.580,00 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) e para os LOTES



04 e 05 a empresa IBERCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -

ME apresentou o menor valor global de R$1.498.000,00 (um milhão, quatrocentos e

noventa e oito mil reais) e R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), respectivamente,

as propostas foram classificadas e declaradas vencedoras. A Comissão Permanente

de Licitações concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil

imediatamente  posterior  à  lavratura/publicação  desta  Ata,  para  interposição  de

recurso,  em  conformidade  ao  art.  109,  inciso  I,  alínea  'b'  da  Lei  8.666/93.  As

informações  referentes  e  pertinentes  ao  prosseguimento  deste  processo  licitatório

serão  publicadas  em  nosso  endereço  eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,  opção

Portal  da  Transparência,  opção  Licitações  (Aviso  de  Editais,

Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação)  e  opção  Licitações   (Editais  de

Concorrência Pública) opção  (Edital de Concorrêcia Pública nº 145/2017).  A sessão

encerrou-se às 17h e 33min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,

Télvia  Rodrigues  Araujo,  que  a  lavrei  e  que  segue  assinada  juntamente  com  os

demais membros da Comissão Permanente de Licitações. 
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