Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Tomada de Preços nº
018/2018.
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em
sessão pública, sob presidência da Senhora Marcia Adriane Alves e membros Kelly Cristiane
Peters e Carolina Valério Soares, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria
nº 001/2018, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas
proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 018/2018, que trata
de

CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE

QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA NA ESCOLA JOSÉ DE LIMA PADRÃO FNDE.
* Aberta à sessão pela Senhora presidente, a mesma recebeu da Servidora lotada no
Protocolo, os envelopes devidamente entregues dentro do prazo estipulado conforme
protocolo inserido nos mesmos, o que foi conferido na presença de todos. Apresentaram-se
como proponentes as empresas: 1) MOECKE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
representada por seu Sócio Sr.Renato Moecke; 2) SÉRGIO VALUS ENGENHARIA,
representada por sua procuradora Sra. Elaine Kulak; 3) C.R.E.

PRESTADORA DE

SERVIÇOS EIRELLI EPP, representada por procurador Sr. Eduardo Sanocky, e 4)
CONSTRUTORA FERRARI LTDA - ME, representada por seu Procurador Sr. Marcio de
Almeida Sossela, 5) BOUARD & BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME,
representada por sua Procuradora Sra. Luana Meneguel Depetris, 6) AZULMAX
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, representada por seu Procurador Sr. Wanderley Lemos da
Silveira, 7) HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, representada por
seu Sócio Sr. Jairo Hammerschmidt. * A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela
comissão de licitação e representantes presentes.

* Em ato contínuo, procedeu-se à abertura

dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação de todas as proponentes que
foram rubricados pelos membros da comissão de licitação e representantes presentes.

*A

comissão examinou os documentos e constatou que a empresa HAMMER CONSTRUÇÕES
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E INCORPORAÇÕES LTDA apresentou todos os documentos, porém não apresentou
autenticado e nem as originais para serem autenticadas na sessão o Certificado de Registro
Cadastral, a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, o
Contrato de Prestação de Serviços do Engenheiro responsável e a Certidão Negativa de
Falência e Recuperação Judicial e também o índice de Grau de Endividamento está com o
valor de 0,58, ou seja, maior que 0,50 estipulado no edital, estando inabilitada para apresentar
a proposta de preço. As demais proponentes apresentaram a documentação de acordo com o
edital estando habilitadas a abertura do envelope n.º 02 – proposta de preços. E todas se
credenciaram e se enquadraram como micro empresa e/ou empresa de pequeno porte, caindo
por terra então as vantagens da lei complementar 123/2006 lei que dá vantagens a micro e
pequenas empresas. * A presidente abriu a palavra para pronunciamentos e reclamações
quanto a habilitação e todos os representantes presentes responderam que não, renunciando
expressamente do prazo de recurso quanto a habilitação. Na sequencia foram abertos os
envelopes contendo as propostas de preços do que se registra o seguinte:

1) BOUARD &

BOUARD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, que apresentou proposta no valor de R$
249.831,12 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta e um reais e doze centavos); 2)
SÉRGIO VALUS ENGENHARIA., que apresentou proposta no valor de R$ 268.073,17
(duzentos e sessenta e oito mil, setenta e três reais e dezessete centavos); 3) AZULMAX
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, que apresentou proposta no valor de R$ 269.819,08
(duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e oito centavos), e 4)
CONSTRUTORA FERRARI LTDA - ME, que apresentou proposta no valor de R$
283.657,46 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis
centavos), 5) C.R.E. PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI EPP, que apresentou
proposta no valor de R$ 302.795,71 (trezentos e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e
setenta e um centavos), 6) MOECKE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que
apresentou proposta no valor de R$ 312.800,00 ( trezentos e doze mil e oitocentos reais),
todas as propostas atenderam os requisitos do edital quanto ao prazo e anexos a proposta. *
Diante do exposto classifica-se em 1º lugar a proponente: BOUARD & BOUARD
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, em 2º lugar a proponente: SÉRGIO VALUS
ENGENHARIA, em 3º lugar a proponente AZULMAX CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e em
4º lugar a proponente CONSTRUTORA FERRARI LTDA – ME, em 5º lugar a proponente:
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C.R.E. PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI EPP, em 6º lugar a proponente: MOECKE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Para fins de averiguação da planilha de serviço
e do cronograma físico financeiro os documentos da proponente vencedora relativos a
propostas serão encaminhados a secretaria de obras, para que analise e emita seu parecer
validando a mesma. Nada mais a tratar a presidente deixou a palavra em aberto, como não
houve manifestação foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata que após
lida e achada conforme vai assinada por todos.
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