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ATA Nº 02/TP 05/2017 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano dois mil e dezoito às dezesseis  

horas reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações, desta Prefeitura 

Municipal, os Senhores: STEFAN FURTADO CHODACHI, Presidente, ERLITON 

DE MELLO BRAZ, Vice-Presidente, WANDERSON RUBIM DA SILVA, todos 

membros da Comissão Permanente de Licitação. A presente reunião ocorre para 

cumprir o que fora estabelecido na ata da sessão realizada no dia 15 de março de 

2017. A CPL vai proceder nesta sessão com a abertura dos envelopes propostas 

das empresas CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, ARPINI 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, CAR CONSTRUTORA LTDA, MLX 

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – ME, e DTL ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA,  CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP, CONSTRUTORA AJB 

EIRELI ME, CONSTRUTORA FELIPPE LTDA – EPP,  L&B CONSTRUÇÕES 

LTDA EPP. Deu-se a abertura do envelope proposta. Dá-se a leitura do valor 

apresentado sendo este: R$ 123.708,34 (cento e vinte e três mil, setecentos e oito 

reais e trinta e quatro centavos) ofertado pela CASA TRANSPORTES E 

CONSTRUTORA EIRELI;  R$ 193.190,89 (cento e noventa e três mil, cento e 

noventa reais e oitenta e nove centavos) ofertados pela empresa ARPINI 

CONSTRUÇÕES LTDA ME; R$ 163.998,31 (cento e sessenta e três mil, 

novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) oferecidos pela 

empresa CAR CONSTRUTORA LTDA;  R$ 175.395,18 (cento e setenta e cinco 

mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) pela empresa  MLX 

CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – ME; R$ 163.092.34 pela empresa 

(cento e sessenta e três mil, noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) pela 

empresa DTL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA; R$ 160.468.88 (cento e 

sessenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) pela 

empresa CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP; R$ 174.377,92 (cento e setenta e 

quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) pela 

empresa CONSTRUTORA AJB EIRELI ME, CONSTRUTORA FELIPPE LTDA – 

EPP, R$ 126.635,91 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e 

noventa e um centavos) pela empresa L&B CONSTRUÇÕES LTDA EP). 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 foi 

verificado que a média de todas as propostas apresentadas acima de 50% 
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(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração foi de R$ 163.874,20 

(cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). 

Sendo classificadas todas as propostas cujo valor esteja acima dos 70% do valor 

apresentado acima, ou seja, todas as propostas acima de 114.711,90 (cento e 

quatorze mil, setecentos e onze reais e noventa centavos).  

Desta forma, devido à situação regular das empresas participantes habilitadas e 

classificadas, a CPL decidiu por considerar a empresa CASA TRANSPORTES E 

CONSTRUTORA EIRELI  vencedora na licitação, contudo antes da assinatura do 

contrato a empresa vencedora deverá apresentar caução no valor de R$ 7.391,02 

(sete mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos) em atendimento ao 

disposto no § 2 do artigo 48 da Lei 8666/93. 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 5 dias para eventual recurso. 

 

São Gabriel da Palha, em 22 de março de 2018. 
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