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Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito às doze horas 
reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, os Senhores: STEFAN FURTADO CHODACHI, Vice-Presidente, 
ERLITON DE MELLO BRAZ e ELIANA LIMA MIRANDA, todos membros da 
Comissão Permanente de Licitação. A presente reunião ocorre para cumprir o que 
fora estabelecido na ata da sessão realizada no dia 13 de novembro de 2018. A 
CPL vai proceder nesta sessão com a abertura dos envelopes propostas das 
empresas ARDIZZON ENGENHARIA LTDA ME, CONSTRUTORA MARTELLO 
LTDA ME, ARPINI CONSTRUÇÕES LTDA ME, MLX CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA – ME, CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, 
BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CONSTRUTORA 
NORTE CAPIXABA LTDA ME, CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA, 
SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME e AGREEGA ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA. Compareceu na sessão o senhor VALMECIR MUNDT 
representante da empresa AGREEGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
Deu-se a abertura do envelope proposta. Dá-se a leitura dos valores 
apresentados sendo estes: Lote 01 R$ 37.688,51 (trinta e sete mil seiscentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e Lote 02 R$ 53.538,67 (cinquenta 
e três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) ofertado pela 
ARDIZZON ENGENHARIA LTDA ME; Lote 01 R$ 36.688,56 (trinta e seis mil 
seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e Lote 02 R$ 
60.551,00 (sessenta mil quinhentos e cinquenta e um reais) ofertado pela 
empresa CONSTRUTORA MARTELLO LTDA ME; Lote 01 R$ 34.634,22 (trinta e 
quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) e Lote 02 R$ 
57.288,31 (Cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um 
centavos) oferecido pela empresa BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME; Lote 01 R$ 38.905,15 (trinta e oito mil novecentos e cinco reais e 
quinze centavos) e Lote 02 R$ 64.247,36 (sessenta e quatro mil duzentos e 
quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) pela empresa CONSTRUTORA 
NORTE CAPIXABA LTDA ME; Lote 01 R$ 31.609,49 (Trinta e um mil seiscentos 
e nove reais e quarenta e nove centavos) e Lote 02 R$ 52.202,17 (Cinquenta e 
dois mil duzentos e dois reais e dezessete centavos) pela empresa 
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA; Lote 01 R$ 34.377,29 (trinta e 
quatro mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) Lote 02 R$ 
56.812,20 (cinquenta e seis mil oitocentos e doze reais e vinte centavos0 pela 
empresa ARPINI CONSTRUÇÕES LTDA ME; Lote 01 R$ 33.998,09 (trinta e três 
mil novecentos e oito reais e nove centavos)) e Lote 02 R$ 56.837,02 (cinquenta 
e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e dois centavos) pela empresa MLX 
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – ME; Lote 01 R$ 38.499,93 (trinta e 
oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) e Lote 02 
R$ pela empresa CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI: Lote 01 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e Lote 02 R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais) pela empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME; Lote 01 R$ 
33.320,11 (Trinta e três mil trezentos e vinte reais e onze centavos) e Lote 02 R$ 
54.871,38 (cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta um reais e trinta e oito 
centavos) pela empresa AGREEGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
Antes de anunciar o vencedor a CPL procedeu com a análise de inexequibilidade 
das propostas conforme descrito no artigo 48 da Lei 8666/93, nessa oportunidade 
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foi verificado que a média de todas as propostas apresentadas acima de 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração foi de R$ 34.563,14 
(trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) no 
lote 01 e 55.823,20 (cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e vinte 
centavos) Sendo classificadas todas as propostas cujo valor esteja acima deste 
valor, estando todas as empresas na margem de margem de 70% dessa média. A 
empresa Vencedora deverá apresentar caução adicional no valor de R$ 1.650,51 
(um mil reais, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) referente 
ao lote 01 ter ficado abaixo de 80% da media das propostas válidas.  Desta forma, 
devido à situação regular das empresas participantes habilitadas e classificadas, 
a CPL decidiu por considerar a empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME 
vencedora no Lote 01 com o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e no 
Lote 02 com o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pela empresa. 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 
ata que vai assinada pelos membros da Comissão e arquivada em arquivo 
próprio. A partir desse momento abre-se o prazo de 05 dias para eventual 
recurso. 

 
São Gabriel da Palha, em 23 de novembro de 2018. 

 
 

STEFAN FURTADO CHODACHI ERLITON DE MELLO BRAZ 
Vice-Presidente da CPL Membro da CPL 

 
 

 

  
ELIANA LIMA MIRANDA 

Membro da CPL 

 

VALMECIR MUNDT  
Representante 

 


