ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 66/2014 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), às
09h15min, com observância às disposições contidas no instrumento convocatório, na
Lei de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão de Licitação, e as pessoas
identificadas na listagem de presença anexa e que também assinam este termo. A
sessão teve o seguinte desenvolvimento registrado, sem emendas, rasuras ou
ressalvas, a seguirem indicados:
1 – ABERTURA:
Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão cumprimentou os participantes e
apresentou a equipe. Verificou-se a presença de três empresas participantes, quais
sejam: PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA., MAQUENGE – MÁQUINAS E
ENGENHARIA LTDA. e EMPREENDIMENTOS MM LTDA. Não compareceu e nem
credenciou representante a empresa CONSTRUTORA R FONSECA LTDA.. Em
seguida foram repassados os quatro envelopes contendo as propostas de preços para
os licitantes conferirem o lacramento dos envelopes.
2 – LICITANTES:
Conforme ata anexada ao processo em epígrafe, datada de 05/01/2015, segue relação
das empresas habilitadas na análise da documentação, com os respectivos valores das
propostas:
LOTE ÚNICO
EMPRESAS
CONSTRUTORA R FONSECA LTDA.
CNPJ: 03.497.127/0001-56

VALOR GLOBAL (R$)
R$ 3.533.547,21 (três milhões
quinhentos e trinta e três mil
quinhentos e quarenta e sete reais
vinte e um centavos).
PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. R$ 3.468.641,89 (três milhões
CNPJ: 03.170.010/0001-63
quatrocentos e sessenta e oito mil
seiscentos e quarenta e um reais
oitenta e nove centavos).
MAQUENGE
–
MÁQUINAS
E R$ 3.297.513,64 (três milhões
ENGENHARIA LTDA.
duzentos e noventa e sete mil
CNPJ: 65.118.747/0001-94
quinhentos e treze reais e sessenta
quatro centavos).
EMPREENDIMENTOS MM LTDA.
R$ 3.456.372,48 (três milhões
CNPJ: 18.734.954/0001-93
quatrocentos e cinquenta e seis mil
trezentos e setenta e dois mil
quarenta e oito centavos).
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3 – ANÁLISE:
Realizados o exame das “Propostas Financeiras” constantes nos Invólucros n°02,
conforme itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1 e 8.2 do Edital, a comissão apresenta os
valores globais das propostas das licitantes habilitadas, em ordem crescente:
LOTE ÚNICO
EMPRESAS
MAQUENGE
–
MÁQUINAS
ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 65.118.747/0001-94
EMPREENDIMENTOS MM LTDA.
CNPJ: 18.734.954/0001-93

VALOR GLOBAL (R$)
E R$ 3.297.513,64 (três milhões e duzentos
e noventa e sete mil e quinhentos e treze
reais e sessenta e quatro centavos).
R$
3.456.372,48
(três
milhões
e
quatrocentos e cinquenta e seis mil e
trezentos e setenta e dois mil e quarenta
e oito centavos).
PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA R$
3.468.641,89
(três
milhões
e
LTDA.
quatrocentos e sessenta e oito mil e
CNPJ: 03.170.010/0001-63
seiscentos e quarenta e um reais e
oitenta e nove centavos).
CONSTRUTORA R FONSECA LTDA.
R$
3.533.547,21
(três
milhões
e
CNPJ: 03.497.127/0001-56
quinhentos e trinta e três mil e
quinhentos e quarenta e sete reais e vinte
e um centavos).
OCORRÊNCIAS NA ANÁLISE DAS PROPOSTAS:
Quanto à empresa CONSTRUTORA R FONSECA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº
03.497.127/0001-56, constataram-se as desconformidades com a Planilha Orçamentária
e o item 8.1 do Edital, consistentes em descontos acima de 20% (vinte por cento), quais
sejam: 1.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.3.2, 3.3.3, 3.5.2, 3.6.2, 5.2.2.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.5.1,
5.5.6, 5.5.7, 6.1.1, 6.1.8, 6.4.9, 6.5.3, 6.8.7, 6.9.1 a 6.9.18, 6.10.1, 6.11.4, 6.12.1, 6.14.2,
6.14.3, 6.18.1, 7.1.1 e 9.1; foram constatadas também as irregularidades nos itens a
seguir, consistentes na falta de composição do custo unitário, de acordo com o item 6.1
do Edital: 3.1.2, 3.6.1, 3.6.2, 5.2.3.1 a 5.2.3.8, 5.4.1 a 5.4.4, 5.5.10, 6.13.1, 6.13.2,
6.15.1, 6.18.1, 8.1 a 8.4.
Quanto à empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº
03.170.010/0001-63, constataram-se as desconformidades com a Planilha Orçamentária
e o item 8.1 do Edital, consistentes em descontos acima de 20% (vinte por cento), quais
sejam: 3.2.6, 3.3.3, 3.6.2, 4.1.1, 6.15.1; não foi constatada nenhuma irregularidade
quanto à composição do custo unitário, de acordo com o item 6.1 do Edital. Nos itens
5.2.2.2, 5.3.2.3, 5.5.6, 6.1.8, 6.3.4, 6.5.3, 6.11.4, 6.15.1, 6.16.4 e 6.18.1 da planilha
orçamentária divergem da composição unitária de custo e os mesmos estão abaixo do
valor da Planilha Orçamentária do Edital, devendo ser justificado pela empresa a
exequibilidade.
Quanto à empresa MAQUENGE – MÁQUINAS E ENGENHARIA LTDA., inscrita no
CNPJ/MF nº 65.118.747/0001-94, constataram-se as desconformidades com a Planilha
Orçamentária e o item 8.1 do Edital, consistentes em descontos acima de 20% (vinte por
cento), quais sejam: 2.1, 2.2, 3.2.6, 3.2.7, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.8, 3.5.1, 3.5.2,
3.6.2, 4.1.1, 5.2.2.3, 5.3.2.2 a 5.3.2.4, 5.5.5 a 5.5.8, 5.5.10, 6.3.1, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.3,
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6.11.4, 6.12.1, 6.14.2 a 6.14.4, 6.16.3, 6.16.4, 6.17.10, 6.18.1, 8.2; foram constatadas
também as irregularidades nos itens a seguir, consistentes na falta de composição do
custo unitário, de acordo com o item 6.1 do Edital: 3.6.1, 3.6.2, 4.1.1, 4.2.1 a 4.2.4,
5.2.3.1 a 5.2.3.8, 5.5.10, 6.9.1 a 6.9.18, 6.13.1, 6.13.2; o item 5.5.8 deu um desconto de
91,3% (noventa e um inteiros e três décimos por cento); a c composição de preço
unitário do item 6.8.12 está a maior do constante da Planilha Orçamentária em 8,37%
(oito inteiros e trinta e sete centésimos por cento), devendo ser justificado pela empresa
a exequibilidade.
Quanto à empresa EMPREENDIMENTOS MM LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº
18.734.954/0001-93, constataram-se as desconformidades com a Planilha Orçamentária
e o item 8.1 do Edital, consistentes em descontos acima de 20% (vinte por cento), quais
sejam: 3.3.3, 5.4.1 a 5.4.4, 6.15.1, 7.3.5, 7.6.1; foram constatadas também as
irregularidades nos itens a seguir, consistentes na falta de composição do custo unitário,
de acordo com o item 6.1 do Edital: 3.6.1, 3.6.2, 5.2.3.1 a 5.2.3.8, 5.4.1 a 5.4.4, 6.8.1 a
6.8.3, 6.9.1 a 6.9.5, 6.9.7 a 6.9.12, 6.9.14 a 6.9.18, 6.13.1, 6.13.2, 6.15.1, 6.18.1, 8.1 a
8.4. Constatou-se, também, que o item 7.3.5 está a maior que o da Planilha
Orçamentária em 15,6% (quinze inteiros e seis décimos por cento).
Após análise de todas as propostas orçamentárias pela equipe técnica, foi constatada
vencedora a empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA.. As empresas
CONSTRUTORA R FONSECA LTDA., MAQUENGE – MÁQUINAS E ENGENHARIA
LTDA. e EMPREENDIMENTOS MM LTDA. foram desclassificadas porque não
apresentaram composição de custo unitário conforme foi acima exposto.
A PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. deverá apresentar justificativa, no prazo de
dois dias úteis, quanto aos descontos acima de 20% (vinte por cento) dos itens: 3.2.6,
3.3.3, 3.6.2, 4.1.1, 6.15.1; e dos itens 5.2.2.2, 5.3.2.3, 5.5.6, 6.1.8, 6.3.4, 6.5.3, 6.11.4,
6.15.1, 6.16.4 e 6.18.1 da planilha orçamentária que divergem da composição unitária de
custo e os mesmos estão abaixo do valor da Planilha Orçamentária do Edital, devendo
ser justificado pela empresa a exequibilidade.
4 – CONCLUSÃO:
Apresentadas as justificativas, as mesmas deverão ser analisadas pelo setor de
engenharia do município e, após, a Comissão reunirá para decidir se declara ou não
vencedora a empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA., cuja data da reunião
será marcada e comunicada às empresas participantes.
5 – RESUMO:
Iniciados os trabalhos, a Sra. Presidente que iria proceder, nos termos do Edital
licitatório, à abertura dos invólucros de número 2 (dois) contendo as “propostas
financeiras” das empresas habilitadas, não se entrando em pormenores relativos aos
preços propostos, o que ficará a cargo da equipe de apoio, e convidou os presentes para
verificar a inviolabilidade dos envelopes, passando à abertura dos mesmos. Após a
conferência das propostas pela equipe de apoio, a Sra. Presidente passou à divulgação
dos valores globais ofertados, constante do quadro demonstrativo acima. A seguir, a
Sra. Presidente convidou os presentes para procederem à autenticação das peças
recebidas e conhecidas, juntamente com ela, Presidente, os demais membros da
Comissão e a equipe de apoio. Diante da notificação da empresa PEREIRA CAMPOS
ENGENHARIA LTDA. nesta assentada para apresentar as justificativas acima,
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suspendeu-se a presente reunião até ulteriores deliberações pela Comissão. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e aprovada, será por
todos assinada. Esta ata será divulgada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal do
Morro da Garça, Estado de Minas Gerais.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 18 de março de 2015.
Comissão de Licitação:
Presidente: Tatiane Rodrigues Garcia
Membro: Lucilene Marques da Silva
Membro: Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia
Membro: Vinicius Pereira Cândido
Equipe de apoio/técnica:
Paulo Henrique de Abreu
Letícia Dugulin de Castro
Maria Gabriela de Freitas Coelho
Ângela Silveira Santos
César Augusto Silveira de Souza

Licitantes:
CONSTRUTORA R FONSECA LTDA. - CNPJ: 03.497.127/0001-56

PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 03.170.010/0001-63

MAQUENGE - MÁQUINAS E ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 65.118.747/0001-94

EMPREENDIMENTOS MM LTDA. - CNPJ: 18.734.954/0001-93
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ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014, RELATIVO AO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 66/2014 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze),
às 09h00min, com observância às disposições contidas no instrumento
convocatório, na Lei de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão de
Licitação para julgamento final do processo retrocitado. A reunião teve o
seguinte desenvolvimento registrado, sem emendas, rasuras ou ressalvas, a
seguirem indicados:
1 – DA SESSÃO DO DIA 18/03/2015:
A Presidente e os demais membros da Comissão, após análise de todas as
propostas orçamentárias e com a equipe técnica, deliberou vencedora a
empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. E desclassificaram as
empresas CONSTRUTORA R FONSECA LTDA., MAQUENGE – MÁQUINAS E
ENGENHARIA LTDA. e EMPREENDIMENTOS MM LTDA, tendo em vista que
as mesmas não apresentaram composição de custo unitário. Ficou acordado
ainda que a empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. deveria
apresentar justificativa, no prazo de dois dias úteis, quanto aos descontos
acima de 20% (vinte por cento) dos itens: 3.2.6, 3.3.3, 3.6.2, 4.1.1, 6.15.1; e
dos itens 5.2.2.2, 5.3.2.3, 5.5.6, 6.1.8, 6.3.4, 6.5.3, 6.11.4, 6.15.1, 6.16.4 e
6.18.1 da planilha orçamentária que divergem da composição unitária de custo
e os mesmos estão abaixo do valor da Planilha Orçamentária do Edital,
devendo ser justificado pela empresa a exequibilidade.
2 – DA JUSTIFICATIVA:
Na data 20 (vinte) de março de 2015, a empresa PEREIRA CAMPOS
ENGENHARIA LTDA, apresentou justificativa em 16 (dezesseis) laudas que foi
analisado pelo setor de engenharia do Município. Após analise o corpo técnico
acolheu integralmente as justificativas da empresa e decidiu pela classificação
da mesma, conforme documento anexo.
3 – DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS:
A empresa MAQUENGE – MÁQUINAS E ENGENHARIA LTDA CNPJ:
65.118.747/0001-94, apresentou no dia 23/03/2015, impugnação em 04
(quatro) laudas e na data 25/03/2015, apresentou via e-mail complemento a
impugnação ora apresentada que foram analisadas pelo setor de engenharia
do Município. Após analise o corpo técnico não acolheu as alegações da
empresa e decidiu por manter a desclassificação da mesma, conforme
documento anexo.
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3 – DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS:
A empresa EMPREENDIMENTOS MM LTDA CNPJ: 18.734.954/0001-934,
apresentou na data 20/03/2015, impugnação em 05 (cinco) laudas que foi
analisado pelo setor de engenharia do Município. Após analise o corpo técnico
não acolheu as alegações da empresa e decidiu por manter a desclassificação
da mesma, conforme documento anexo.
4 – DA DECISÃO FINAL:
Apresentadas as justificativas da empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA
LTDA, as mesmas foram analisadas e aprovadas pelo setor de engenharia do
Município. Desta feita, não há óbice quanto a regularidade e exequibilidade da
proposta da empresa citada. Sendo assim, a Comissão de licitação declara a
empresa PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 03.170.010/000163, vencedora do certame ao valor global de R$ R$ 3.468.641,89 (três milhões
e quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta e um reais e
oitenta e nove centavos). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ATA, que depois de lida e aprovada, será por todos assinada. Esta ata será
divulgada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal do Morro da Garça, Estado
de Minas Gerais.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 26 de março de 2015.
Comissão de Licitação:

Presidente: Tatiane Rodrigues Garcia

Membro: Lucilene Marques da Silva

Membro: Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia

Membro: Vinicius Pereira Cândido

Equipe de apoio/técnica:

Letícia Dugulin de Castro
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Morro da Garça – Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei 8.666/93 e suas
alterações e:
Considerando a regular formalização do Processo de Licitação nº 66/2014,
Concorrência nº 01/2014, visando contratação de empresa de engenharia para
execução de serviços de Sistema de Esgoto Sanitário de acordo com Termo de
Compromisso nº TC/PAC 0384/2014, no Município de Morro da Garça, conforme
especificações do Presente Edital, dos Memoriais Descritivos, Projetos, Planilha de
custos e anexos.
Considerando que o processo licitatório foi regular e legal e tendo em vista a
necessidade da contratação, conforme os documentos que foram acostados nos
autos;
Resolvo HOMOLOGAR, em todos os seus termos, o resultado do Processo
Licitatório nº 66/2014, Concorrência nº 01/2014, da Prefeitura Municipal de Morro
da Garça, nas especificações constantes da proposta de preços da licitante e nas
condições contidas no edital. O contrato será firmado com a licitante vencedora
a partir da data 06 de abril de 2015.

REGISTRE-SE

- PUBLIQUE-SE

- CUMPRA-SE

Morro da Garça, 31 de março de 2015.

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 66/2014, MODALIDADE
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 66/2014,
Modalidade Concorrência nº 01/2014, na forma que segue:
ITEM

01

PROPONENTE

VALOR UNITARIO
R$ 3.468.641,89 (três milhões e
PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. quatrocentos e sessenta e oito
mil e seiscentos e quarenta e
CNPJ: 03.170.010/0001-63,
um reais e oitenta e nove
centavos).

Homologação: Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 06/04/2015

___________________________________
Jose Candido Filho
Presidente da Comissão
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EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 66/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
CONTRATADA: PEREIRA CAMPOS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 03.170.010/000163
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços
de Sistema de Esgoto Sanitário de acordo com Termo de Compromisso nº
TC/PAC 0384/2014, no Município de Morro da Garça, conforme especificações
do Presente Edital, dos Memoriais Descritivos, Projetos, Planilha de custos e
anexos.
MODALIDADE: Concorrência Nº. 01/2014
RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
02.005.17.512.0007.1051-3.4.4.90.51.00.00.

VALOR TOTAL: R$ 3.468.641,89 (três milhões e quatrocentos e sessenta e
oito mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 07/04/2015 à 07/02/2016

Publicado em 10/04/2015

___________________________________
Tatiane Rodrigues da Silva
Presidente da Comissão
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