REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017.

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo
a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao
edital de concorrência nº 004/2017.

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, em sessão pública, sob
presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Carolina Valério Soares e Janice Sconieczny
Grein , reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2017

para proceder ao

recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da
Concorrência nº004/2017.

*

Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como

proponentes as empresas: 1) GAMMA PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP, neste ato representada pelo Sr.
AUGUSTO GONÇALVES FILHO; 2) E C EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP, neste ato representada
pelo Sr. Ezio Luiz Calliari Filho, 3)

SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELLI ME, sem

representante na sessão, e 4) FORTE BRASIL ENGENHARIA EIRELI EPP, também sem representante
na sessão . Os senhores representantes se identificarem junto à comissão , e em ato contínuo a Presidente
da Comissão Municipal de Licitação recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os envelopes devidamente
entregues dentro do prazo estipulado conforme inserção do relógio digital nos mesmos, o que foi conferido
na presença de todos, foram também trazidos a mesa envelopes entregue mediante protocolo formal da
diretora do departamento por ter recebido o mesmo no intervalo do almoço, sem relógio protocolador, mas
com protocolo assinado pela mesma. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de
licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo,
procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos
membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das
proponentes presentes. * A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do
envelope nº 1 de todas as proponentes participantes e também disponibilizou os mesmos para analise e
rubrica dos representantes presentes, do que após analise as mesmas foram HABILITADAS por
unanimidade. Considerando duas empresas não terem representante na sessão a presidente da comissão
diligenciou as empresas por e-mail comunicou o resultado da habilitação e solicitou a caso desejassem que
enviassem o termo de renuncia quanto a habilitação, o que ambas aceitaram, conforme documentos
anexados ao processo. * Todas as proponentes se habilitaram na condição de Micro Empresa e/ou
Empresa de Pequeno Porte, caindo por terra então as vantagens da Lei 123/2006. * Diante do exposto, foi
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dado inicio a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços lendo-se em voz alta os preços
globais propostos, a saber: 1)

GAMMA PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP, apresentou sua proposta

conforme estabelecido no edital e no valor total de R$ 1.639.877,20(hum milhão, seiscentos e trinta e nove
mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos); 2) E C EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP,
apresentou sua proposta conforme estabelecido no edital e no valor total de R$ 1.697.009,98 (hum milhão,
seiscentos e noventa e sete mil, nove reais e noventa e oito centavos); 3) SUIÇA ADMINISTRADORA
DE BENS EIRELLI ME, apresentou sua proposta conforme estabelecido no edital e no valor total de R$
1.718.929,63(hum milhão, setecentos e dezoito , novecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)
e 4) FORTE BRASIL ENGENHARIA EIRELI EPP apresentou sua proposta conforme estabelecido no
edital e no valor total de R$ 1.716.705,53 (hum milhão, setecentos e dezesseis mil, setecentos e cinco reais
e cinquenta e três centavos), todas anexaram as planilhas e cronogramas, ficando assim classificadas:
1ª

Classificada:

GAMMA

PAVIMENTAÇÃO

LTDA.

EPP;

2ª

Classificada:

E

C

EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP; 3ª Classificada: FORTE BRASIL ENGENHARIA EIRELI EPP e
4ª Classificada: SUIÇA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELLI ME. – A proposta classificada em
primeiro lugar será encaminhada a Secretaria Municipal de Obras, para que o Departamento de Engenharia
analise a mesma e emite parecer quanto a exequibilidade da mesma e a conformidade das informações com
o edital. Decorrido o prazo legal, e não havendo nenhum recurso, ou após sua análise e julgamento, o
referido processo será encaminhado para homologação. * Deixada livre a palavra e como não houve
manifestação foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata, lida, achada conforme e
assinada por todos.

Isabel Cristina Souza - Presidente CML
Carolina Valério Soares – Membro CML

Janice Sconieczny Grein - Membro CML

GAMMA PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP
Augusto Gonçalves Filho

E C EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP
Ezio Luiz Calliari Filho
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