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Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 09:00,  do dia Em 30 de Outubro de 

2018, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram  

presentes os  senhores  integrantes da  Comissão.  Foi aberta  a  reunião, informando 

inicialmente aos  presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas 

as propostas habilitadas para o fornecimento do(s)  item(s) descritos na licitação de 

Tomada de Preço número 0001/18.

               Na sala de reuniões da Câmara de Vereadores, localizada na Sede do 

Poder Legislativo, reuniram-se os Membros da Comissão de Licitações, nomeados pela 

Portaria Municipal Nº 003/2018 e o Engenheiro da Municipalidade Sr. Mateus Antônio 

Artuzi, para promoverem os trabalhos de exame de documentação, de habilitação e 

julgamento das propostas apresentadas por empresas interessadas no objeto do Edital 

de Tomada de Preços Nº 001/2018.  A Presidente da Comissão assumiu os trabalhos, 

tendo salientado que o extrato do edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, 

no Jornal do Comércio e no Jornal Bom Dia, na edição de 11 de outubro de 2018.  

Constatando-se que se habilitaram para efeitos de cadastramento, conforme edital, as 

seguintes empresas: CONSTRUTORA MEG LTDA ME, COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS 

LTDA, ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA, RAIMUNDO E WILIAM 

DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA. Presentes na abertura do processo Sra. Ivanize Devise 

Vacaro, Controladora Interna, Sra. Simone de Souza Pansera, Assessora Jurídica do 

Poder Legislativo, Sra. Janaine Maria Golfetto, Servidora do Poder Legislativo, Sra. 

Patricia Girelli, Assessora Técnica Legislativa e Sra. Ana Laura Tussi, Assessora de 

Gabinete do Executivo. Aberto o envelope nº 01, referente à habilitação, constatou-se 

que as seguintes empresas apresentaram a documentação de acordo com o edital: 

CONSTRUTORA MEG LTDA ME, COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA, ADELCIO FERREIRA 

DA SILVA EIRELI, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA, RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES 

LTDA. Todas as empresas comprovaram enquadramento como Microempresa e/ou Empresa de 

Pequeno Porte, de acordo com a Lei 123/2006 e Edital. As empresas participantes do 

certame renunciaram do prazo recursal para a fase de habilitação. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, os membros da Comissão de Licitações procederam à 

abertura do envelope nº 02, relativamente à proposta financeira. Foram habilitadas 

para apresentar propostas no objeto especificado em seu certificado de registro 

cadastral as empresas: CONSTRUTORA MEG LTDA ME, COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS 

LTDA, ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA, RAIMUNDO E WILIAM 

DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA. A empresa CONSTRUTORA MEG LTDA ME, apresentou proposta 

global no valor de R$ 326.499,90 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa 

e nove reais e noventa centavos); a empresa COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS 

LTDA., apresentou proposta global no valor de R$ 326.336,67 (trezentos e vinte e seis 

mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos); a empresa ADELCIO 

FERREIRA DA SILVA EIRELI, apresentou proposta global no valor de R$ 309.744,47 

(trezentos e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete 

centavos); a empresa VALENTINA CONSTRUTORA LTDA., apresentou proposta global no valor 

de R$ 325.425,44 (trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos); a empresa RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA., 

apresentou proposta global no valor de R$ 326.499,92 (trezentos e vinte e seis mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). A empresa CONSTRUTORA 

MEG LTDA ME foi desclassificada por apresentar proposta em desconformidade com o 

exigido no Edital nas alíneas "a", "b" e "c" do item 6.1. A empresa VALENTINA 

CONSTRUTORA LTDA., foi desclassificada tendo em vista que não há assinatura do 

representante legal na proposta financeira, na planilha orçamentária e no cronograma 

físico-financeiro, conforme exigido no item 6.1 e nas alíneas "b" e "c" deste mesmo 

item do Edital. A empresa RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA., foi 

desclassificada por apresentar proposta em desconformidade com o item 9 do Edital e 
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alíneas "b" e "c" do item 6.1. Dessa forma, a Comissão de Licitações declara 

vencedora do processo licitatório a empresa ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI, com 

proposta no valor de R$ 309.744,47 (trezentos e nove mil setecentos e quarenta e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), submetendo o processo à apreciação do Sr. 

Presidente da Câmara de Vereadores para continuidade do mesmo. A Comissão de 

Licitações enviará a cada licitante o julgamento deste processo licitatório, deixando 

o mesmo a disposição, na Câmara de Vereadores, abrindo-se o prazo de recurso de 

acordo com o Art. 109, da Lei 8.666, inciso I, alínea "b", se assim o entenderem. A 

proposta financeira de cada empresa será transferida para o programa de licitações, 

visando facilitar os atos do processo de julgamento do Edital Tomada de Preços nº 

001/2018. Registra-se que os documentos apresentados nos envelopes 01 e 02 foram 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e os documentos da fase de 

cadastramento foram arquivados no processo licitatório.

               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 UN
 Contratação de empresa para Construção da 

Sede da Câmara de Vereadores do Município de 

São Valentim, localizado na Rua Dr. Luiz 

Carlos Farret, s/n, nesse Município, em 

conformidade com o Projeto Executivo e demais 

especificações, anexos a este edital, a serem 

executados em regime de empreitada por preço 

global, Etapa 1 - com fornecimento de 

material e mão de obra.


ADELCIO FERREIRADA SILVA EIRELI
 309.744,47


COMPETENCE CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LT
 326.336,67


RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LT


VALENTINA CONSTRUTORA LDTA ME


CONSTRUTORA MEG LTDA - ME


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.

               Nada  mais havendo a  tratar,  foi determinada  a  abertura de prazo

recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual  foi assinada a  presente ata

juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 30 de Outubro de 2018


Comissão:


CLEIMAR MARIA SACHET
 :___________________________


ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
 :___________________________


RENATO DALLA ROSA
 :___________________________
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LUIZ HENRIQUE VALENTINI
 :___________________________


CARMELICE PICOLI
 :___________________________
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