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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES PARA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DO 

PROCESSO SA/DL - Nº 139/2.019. 
 

Às catorze horas e dez minutos do dia dezesseis de julho de dois mil e vinte, na sala de 

reuniões do Departamento de Licitações, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte 

Alto, na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São 

Paulo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, para o reinício dos trabalhos 

pertinentes ao Processo SA/DL nº 139/2.019, instaurado para contratação de empresa 

especializada para a execução de obras de revitalização do Centro Cívico Dr. Elias Bahdur, 

com construção de pavilhão, adequação do Centro de Informações, Conservatório, 

pavimentação em concreto entre outros serviços. Sob a presidência do senhor Antônio 

Aparecido Ferreira Frasão, compareceram à reunião os senhores: Adair Teixeira e Tadeu 

Veronezi Nunes, membros da Comissão constituída pela Portaria nº 10.321, de 29 de abril 

de 2.020 e, Luís Eduardo Arruda Soares, este na condição de secretário. Feitos os 

esclarecimentos de praxe sobre o desenvolvimento da pauta dos trabalhos, o senhor 

Presidente declarou aberta a sessão pública, anunciando a efetiva participação no certame de 

quatro empresas que atenderam ao chamamento público e protocolaram seus envelopes na 

seguinte ordem de entrega: 1 – Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, 2 – Lagotela 

Eireli, 3 – K & G Construtora Garcia Ltda. e 4 – MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP. 

Havendo quórum suficiente e consignando a presença dos senhores: Antônio Carlos 

Resende, RG 12.899.407 e Flávio José Ulian, RG 8.423.516-0, representantes, 

respectivamente, da segunda e quarta empresa retro mencionada, os presentes foram 

instados, pelo senhor Presidente que rubricassem todos os envelopes recebidos, para que 

ficasse atestada a inexistência de defeitos ou sinais de violação. Depois de rubricada toda a 

documentação encontrada nos envelopes de habilitação, o senhor Presidente aduziu sobre a 

inviabilidade do seguimento ininterrupto da reunião, tendo em vista a extensa documentação 

para análise, assim como a abertura de prazo para recurso administrativo e que o resultado 
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será divulgado assim que concluído. O senhor Presidente abriu a palavra para que os 

representantes fizessem uso.  Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra ou 

pronunciar-se a respeito, o presidente encerrou a sessão pública, determinando ao secretário, 

que documentasse os trabalhos realizados. E para constar, lavrei a presente ata que 

subscrevo, e, vai assinada por todos os presentes, depois de lida e achada conforme. 

 

 

LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES                  ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                                        PRESIDENTE   

 

 

 

 

TADEU VERONEZI NUNES                                                                       ADAIR TEIXEIRA                                

       MEMBRO                                                                                                      MEMBRO  

 

 

REPRESENTANTES: 

 

 

 

ANTÔNIO CARLOS RESENDE 

 

 

 

FLÁVIO JOSÉ ULIAN 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES PARA A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES DO PROCESSO SA/DL - Nº 139/2.019. 

 

Às catorze horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Departamento de 

Licitações, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros nº 

l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão Permanente 

de Licitações para a análise da documentação de habilitação das empresas participantes do Processo SA/DL 

nº 139/2.019.  Sob a presidência do senhor Antônio Aparecido Ferreira Frasão, compareceram à reunião os 

senhores: Adair Teixeira e Tadeu Veronezi Nunes, membros da Comissão constituída pela Portaria nº 10.321, 

de 29 de abril de 2.020 e, Luís Eduardo Arruda Soares, este na condição de secretário. Feitos os 

esclarecimentos de praxe sobre o desenvolvimento da pauta dos trabalhos, o senhor Presidente declarou 

aberta a sessão e autorizou o exame da documentação das empresas: Valfer Construções e Comércio Eireli 

EPP, Lagotela Eireli, K & G Construtora Garcia Ltda. e MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP, 

participantes do processo.  Concluído o trabalho, constatou-se que todas as empresas cumpriram a 

determinação do Edital e, assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações julgou-as habilitadas. o 

extraordinária, determinando ao secretário, que documentasse os trabalhos realizados, bem como a 

elaboração do resultado. E para constar, lavrei a presente ata que subscrevo, e, vai assinada por todos os 

presentes, depois de lida e achada conforme. 

 

 

 

LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES                  ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                                        PRESIDENTE   

 

 

 

 

          TADEU VERONEZI NUNES                                                                   ADAIR TEIXEIRA                                

    MEMBRO                                                                                             MEMBRO  
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 

PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DO PROCESSO 

SA/DL - Nº 139/2.019. 
 

Às catorze horas do dia dez de agosto de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Prefeitura 

de Monte Alto, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua Dr. Raul da 

Rocha Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, reuniu-se a 

Comissão Permanente de licitações para o julgamento das propostas comerciais das 

empresas: Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, Lagotela Eireli, K & G Construtora 

Garcia Ltda. e MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP, habilitadas na primeira fase do 

certame. Sob a presidência do senhor Antônio Aparecido Ferreira Frasão, compareceram à 

reunião os senhores: Adair Teixeira e Tadeu Veronezi Nunes, membros da Comissão 

constituída pela Portaria nº 10.321, de 29 de abril de 2.020 e, Luís Eduardo Arruda Soares, 

este na condição de secretário. Havendo quórum suficiente e consignando a presença do 

senhor Flavio José Ulian, RG 8.423.516-0, representante da empresa MCG Projetos de 

Engenharia Ltda. EPP, o Presidente declarou aberta a sessão pública e autorizou a abertura 

dos envelopes de proposta que se achavam intactos e lacrados. Em ato continuo, a Comissão 

passou para fase de exame das cotações apresentadas, verificando os seguintes preços: 

Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, valor total de R$832.604,36 (oitocentos e trinta e 

dois mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), Lagotela Eireli, valor total de R$ 

748.476,76 (setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e 

seis centavos), K & G Construtora Garcia Ltda., valor total de R$ 848.401,83 (oitocentos e 

quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos) e MCG Projetos de 

Engenharia Ltda. EPP, valor total de R$ 781.930,54 (setecentos e oitenta e um mil, 

novecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos). A Comissão julgadora apurará, 

através de ampla conferência, os valores discriminados nas propostas apresentadas, para 

então, divulgar o resultado final do certame. Como ninguém quis fazer uso da palavra ou 

pronunciar-se a respeito, o senhor presidente declarou encerrada a sessão pública não sem 
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antes determinar ao secretário, que registrasse detalhadamente os trabalhos realizados, 

encartasse nos autos do processo todas as propostas examinadas e providenciasse a 

divulgação do resultado, assim que concluído. 

 

 

 

 

 

 

LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES      ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                           PRESIDENTE   

 

 

 

TADEU VERONEZI NUNES                                                          ADAIR TEIXEIRA                                

       MEMBRO                                                                                           MEMBRO  

 

 

 

REPRESENTANTE: 

 

 

 

 

FLAVIO JOSÉ ULIAN 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES, PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

DO PROCESSO SA/DL - Nº 139/2.019. 
 

Às nove horas do dia onze de agosto de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Departamento de 

Licitação, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua Dr. Raul da Rocha 

Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão 

Permanente de licitações para o julgamento das propostas comerciais das empresas participantes 

do certame: Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, Lagotela Eireli, K & G Construtora 

Garcia Ltda. e MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP. Sob a presidência do senhor Antônio 

Aparecido Ferreira Frasão, compareceram à reunião os senhores: Adair Teixeira e Tadeu 

Veronezi Nunes, membros da Comissão constituída pela Portaria nº 10.321, de 29 de abril de 

2.020 e, Luís Eduardo Arruda Soares, este na condição de secretário. Com a presença de todos 

os membros do Colegiado, o Presidente declarou aberta a sessão e autorizou a análise das 

propostas das licitantes. Após exame, o Colegiado constatou que na proposta comercial da 

empresa Valfer Construções e Comércio Eireli EPP, o valor total da proposta por extenso difere 

do valor numeral. Também consta rasura na data de seu Cronograma Físico Financeiro. Por 

estas razões foi desclassificada do certame. Apurou-se a proposta da licitante Lagotela Eireli foi 

elaborada em documento que contraria o Anexo I - Modelo de Proposta, do Edital, porque nos 

preços unitários ofertados não estão incluídos o B.D.I., incorporado somente no total da 

proposta, em divergência à declaração subscrita pelo representante da empresa, acostada em sua 

proposta. Por esta razão a proposta da empresa foi desclassificada. A proposta da empresa K & 

G Construtora Garcia Ltda. foi desclassificada em razão da omissão da declaração exigida no 

subitem 4.1.1.2, da Cláusula 4, do Edital. A empresa MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP 

apresentou sua proposta comercial com divergência de quantidade do volume do item 1.2 – 

“Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento”, a 

licitante mencionou em sua proposta 13,20 metros cúbicos, enquanto no Anexo I, do Edital 

consta a quantidade de 2,64 metros cúbicos. Deste modo não restou outra alternativa à Comissão 

Permanente de Licitação senão pela sua desclassificação. O senhor Presidente, revendo o 

processo de licitação, mais precisamente com relação aos anexos: I – Modelo de Proposta 
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Comercial, IV – Planilha Orçamentária, Anexo XVII - Critério de Medição e Anexo XVIII -  

Memória de Cálculo Formalização constatou divergência entre os quantitativos do referido item 

mencionados nos respectivos anexos. No Anexo I e IV, consta a quantidade de 2,64 m3, e nos 

Anexos XVII e XVIII, indicam 13,20 m². Diante do fato, o Presidente suspendeu a sessão para 

diligenciar junto à Secretaria de Planejamento para a manifestação do engenheiro acerca da 

correta quantidade e anunciou que retornaria à sessão extraordinária assim que houver a 

resposta. Às nove horas do dia treze de agosto de dois mil e vinte, a Comissão Permanente de 

Licitações, de posse da manifestação do engenheiro, retomou os trabalhos. No documento, o 

engenheiro esclareceu que ambos estão corretos, somente foi usado grandezas diferentes, nos 

anexos I e IV, metro cúbico, para se afeiçoar com a planilha de referência da CPOS e nos 

Anexos XVII e XVIII, em metro quadrados. Deste modo, não há qualquer problema com o 

Edital da licitação. Após os esclarecimentos, os membros do Colegiado decidiram pela 

desclassificação de todas empresas, conforme relatada na presente ata. Diante da 

desclassificação de todas licitantes, a Comissão Permanente de Licitação decidiu, consoante 

previsão no parágrafo 3º, do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93, conceder o prazo de 8 (oito) 

dias uteis para que as empresas apresentem novas propostas escoimadas das causas que lhe 

causaram suas desclassificações. O senhor Presidente abriu a palavra para que os presentes 

fizessem uso.  Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra ou pronunciar-se a respeito, o 

Presidente encerrou a sessão pública não sem antes determinar ao secretário que registrasse 

detalhadamente os trabalhos realizados. 

 

 

 

 
LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES                  ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                                        PRESIDENTE   

 

 

 

TADEU VERONEZI NUNES                                                          ADAIR TEIXEIRA                                

       MEMBRO                                                                                             MEMBRO  


