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ESTADO DE MATO GROSSO Rubrica:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
ATA Nº 051/2022-22 SESSÃO
CONVITENº 007/2022
Aoprimeiro dia do mêsde Julho do anode dois mile vinte e dois, às oito horas e dez minutos nas
dependências da Prefeitura Municipal, a CPL devidamente constituída pela Portaria nº
523/2022 de 11.04.2022, reuniu-se com a finalidade específica de abertura e julgamento de
habilitação e propostas e adotar providências relacionadas ao CONVITE, do tipo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE
QUADRA DE AREIA NO LOTEAMENTO PORTO SEGURO BAIRRO JARDIM NAZARÉ, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de
Esportes, conforme Termo de Referência, Projeto Básico, Cronograma Físico-Financeiro,
Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária em anexo, consoante às disposições da Lei n.º
8.666/93. Foram convidadas as seguintes empresas: HÁBIL CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA
- EPP, O AZEVEDO MENDES - ME, JRM CONSTRUÇÕES EIRELI, R. C. MARCAL EIRELI,
CONSTRUTORA TANGARÁ EIRELI, CONSTRUTORA ATUAL LTDA, CONSTRUTORA
ANDRADEEIRELI; requereu a participação a empresa R. GONÇALVES DE CARVALHO EIRELI-EPP. Com a palavra, o Presidente da CPL declarou aberta a sessão, determinando que fosse
consignada nesta ata, a presença do representante do Poder Legislativo Municipal o Srº Hélio
José Schwaab; registra a presença dos representantes da Equipe de Apoio Técnico a Arq. Urb.
uska Flávia de Carvalho Dias, a Arg. Urb. Sabrina Stéffany Soldá. Registra-se que após
redesignação da data do certame, foram convidadas as seguintes empresas: GM EMPREITEIRA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; AIRTON SELLE; UAS CONSTRUTORA LTDA e O AZEVEDO
MENDES. Iniciada a FASE DE CREDENCIAMENTO, constatamos a apresentação de documentos
e propostas pelas empresas e seus respectivos representantes: R. GONÇALVES DE CARVALHO
EIRELI - EPP - sem representante em sessão; O AZEVEDO MENDES- ME- representada pelo
proprietário o Srº Ozeias Azevedo Mendes; HÁBIL CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA - EPP -
sem representante em sessão. Por conseguinte, com o credenciamento das empresas
participantes, passou-se à FASE DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO, onde a CPL juntamente com SAa equipe técnica de apoio, realizou a abertura dos Envelopes de Habilitação, analisou os >

documentos apresentados pelas licitantes e passou aos presentes para que pudessem fazer a
análise e rubrica das documentações apresentadas. Após a verificação, A CPL em conjunto com a
Equipe Técnica de Apoio constatou que a empresa: R. GONÇALVES CARVALHO LTDA- EPP
deixou de apresentar todas as declarações constantes dos anexos. O Presidente registra em ata,
que em explicação aos presentes tem-se a possibilidade de duas opções neste caso de ausência
de representante em sessão, uma é a suspensão da sessão para diligência junto a empresa para
confecção e envio das declarações ausentese, a segunda a habilitação da empresa condicionando
a entrega das certidões caso se consagre vencedora do certame, umavez que as declarações são
de mera formalidade não sendo requisito inabilitatório. Após a explicação, os presentes
decidiram pela continuidade do certame e solicitando que registre em ata a condicionante. Por
conseguinte, a CPL em diligência procedeu com a emissão de nova certidão municipal da
empresa, visto que a presente no processo estava com a data de validade vencida, sendo
repassada aos presentes para conferência e assinatura. Em ato contínuo, o Presidente da CPL em
conjunto com a equipe técnica de apoio declara as empresas: O AZEVEDO MENDES - MEeHÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP habilitadas sem ressalvas e a empresa: R.
GONÇALVES CARVALHO LTDA - EPP habilitada com ressalvas. Em seguida, foi aberta a palavra
aos presentes, quanto a algum questionamento onde todos manifestaram-se verbalmente de
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acordo com a decisão proferida pela CPL e membros da Equipe Técnica de Apoio, abrindo mão

de interpor quaisquer recursos nesta fase. Em seguida, passou-se a FASE DE PROPOSTA,onde a

equipe técnica de apoio, analisou as propostas e repassou aos demais presentes para análise e

rubrica. Após, o Presidente da CPL registra as propostas de preços das empresas: O AZEVEDO

MENDES - ME com o seguinte valor: R$ 108.200,57 (Cento e oito mil, duzentos reais e

cinquenta e sete centavos); a empresa: HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

apresentou o seguinte valor: R$ 106.934,77 (Cento e seis mil, novecentose trinta e quatro reais

e setenta e sete centavos); a empresa: R. GONÇALVES CARVALHO LTDA - EPP apresentou o

seguinte valor: R$ 106.429,23 (Centoeseis mil, quatrocentose vinte e nove reais e vinte e três

centavos). Em seguida, após a análise pela Equipe Técnica de Apoio constatou que a empresa: R.

GONÇALVES CARVALHO LTDA - EPP apresentou sua proposta apropriando-se de fonte SINAPI

aplicando valor diferente ao apresentado na tabela SINAPI de 02/2022 em vários itens, não

havendo comprovação (fonte) do desconto aplicado conforme o item 5.7.8.2 do edital, o que

torna sua proposta desclassificada. Por conseguinte, a CPL em conjunto com a Equipe Técnica de

Apoio, em análise da proposta da empresa: HÁBIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

constata que foram obedecidos todos os itens exigidos em edital, o que torna sua proposta

classificada. Em ato contínuo, o Presidente da CPL, subsidiado pela Equipe Técnica de Apoio

declara a empresa: HÁBIL CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA - EPP vencedora do certame com

o seguinte valor: R$ 106.934,77 (Cento e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e

sete centavos). Na sequência, foi aberta a palavra aos presentes, quanto à algum questionamento

onde todos manifestaram-se verbalmente de acordo com a decisão proferida pela CPL e

membros da Equipe Técnica de Apoio, abrindo mão de interpor quaisquer recursos nesta fase.

Nada mais havendoa tratar, eu Márcio de Oliveira Lopes, Presidente da CPL,digitei a presente

Ata, que apóslida vai assinada por mim, pelos demais presentes. Sessão encerrada às 10h03min

do dia 01/07/2022.
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