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ATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2017 – 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS, PASSEIO E SISTEMA 

DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO SÃO RAIMUNDO, 

RUA A, EM APLICAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 

829459/2016/MCIDADES, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AMARGOSA. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas e dez minutos, reuniram-se os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, sob a condução do Sr. Presidente Leandro Leal da 

Anunciação, e Gilmara Nascimento Ferreira, nomeados pelo Decreto n° 043/2017, também esteve presente 

o senhor Marcelo Sales de Souza Santos e do Engenheiro da Prefeitura, Sr. Sidnei Simas dos Santos para 

realização do procedimento de recepção e julgamento das propostas relativas ao processo licitatório na 

modalidade Tomada de Preços, cadastra sob o nº 004/2017. O Presidente da Comissão, Sr. Leandro Leal, 

deu inicio a sessão dando boas vindas a todos e solicitando que os presentes apresentassem seus 

envelopes de credenciamento, habilitação e proposta. Foi registrada a presença das seguintes empresas: 

 

ORD. EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

01 DUPLO ENGENHARIA LTDA 02.127.958/0001-73 
DANIEL CORREA 

CARDOSO/832.680.735-49 

02 
CID CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES LTDA-ME 
08.047.916/0001-09 

DERMEVAL GOMES 

DAMASCENO/068.762.425-87 

03 
ACISA CONSTRUÇÕES E 

MEPREENDIMENTOS LTDA 
10.772.765/0001-01 

ALDO JESUS CINTRA DOS 

SANTOS/019.908.665-65 

 

Após realização do credenciamento das empresas, os documentos foram passados aos presentes para 

assinatura e possíveis apresentações de questionamentos. Ao final da conferência Leandro, Presidente da 

CPL, indagou se algum licitante teria questionamento com relação aos documentos. O representante da 

Empresa ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr. Algo Jesus apresentou os 03 

questionamentos, a saber: 1 – A empresa DUPLO ENGENHARIA apresentou toda a documentação de 

credenciamento sem autenticação; 2 - A empresa CID CONSTRUÇÕES não apresentou a certidão de 

alteração da JUCEB constando as alterações contratuais, e; 3 -  a apresentação do cartão de CNPJ, consta 

mais de 60 dias de emissão em relação à data da Licitação, descumprindo o item VII, b) do Edital quanto à 

apresentação do documento. Fazendo uso da palavra, o representante da empresa DUPLO argumentou 

que o Edital não pede documentação autenticada na fase de credenciamento, atendendo ao pedido, 

apresentou a via original, uma vez que esta estava em mãos. Com relação ao questionamento 2, o 

Presidente da CPL, fez consulta online no site da JUCEB e constatou que as alterações estão de acordo com 

a documentação apresentada pela empresa. Não havendo mais nenhum questionamento, o Presidente 
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passou a abertura dos envelopes de Habilitação das Empresas para análise. Concluída a análise e indagado 

dos presentes sobre questionamentos, não havendo manifestações nesse sentido, o Presidente da CPL 

comunicou que não foi identificada na documentação da Empresa DUPLO o Atestado de Qualificação 

Técnica da empresa, conforme exigido no edital alínea que diz: “i) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE 

DESEMPENHO TÉCNICO DA LICITANTE, através de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidos por pessoa 

(s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA, comprovando ter executado os obras e serviços com o quantitativos 

mínimos listados na planilha de detalhamento parte integrante deste.”. O representante da DUPLO 

ENGENHARIA, Sr. Daniel Correa Cardoso, entende que no Edital pede a comprovação técnica do 

profissional e não do operacional da licitante, cabendo-lhe o direito de entrar com recurso. Em ato 

contínuo o Presidente da CPL, em consulta com o Jurídico, e após entendimento com os membros, definiu 

pela habilitação da empresa DUPLO. Em seguida passou à abertura dos envelopes de proposta, registrando 

as seguintes propostas: 

ORD. EMPRESA PROPOSTA 

01 DUPLO ENGENHARIA LTDA R$ 225.914,05 

02 ACISA CONSTRUÇÕES E MEPREENDIMENTOS LTDA R$ 238.642,47 

03 CID CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA-ME R$ 260.915,71 

 

Dando continuidade, após assinatura, foi aberto espaço para questionamentos, e o primeiro a se 

pronunciar foi o representante da ACISA, Aldo, apresentando os seguintes questionamentos: 1 - pede a 

desabilitarão da empresa DUPLO ENGENHARIA, por não cumprir o Edital no que tange a proposta 

apresentada nos seguintes itens: c) composição do PDI, apresentando ISS abaixo da Legislação; d) 

composição de encargos sociais e trabalhista, por se tratar o optante pelo simples nacional, apresentar em 

seus encargos sociais, contribuições indevidas a SESI, SENAI, SEBRAE entre outras, que não deveriam estar 

em seus encargos sociais; 2– i índice multiplicador K, apresentado pela DUPLO, de 0.71 multiplicado pelo 

orçamento base, daria o valor de R$ 225.214,87, e o valor apresentado foi de R$ 225.914,05, ficando o 

índice com mais de duas casas decimais. O representante comunicou que o questionamento relacionado 

aos valores, se aplica igualmente a empresa CID CONSTRUÇÕES, a qual não apresentou o índice K, sendo 

seus preços apresentados com descontos não lineares, conforme pede o edital, sendo que pelo cálculo 

multiplicador difere do valor apresentando, ficando com mais de duas casas decimais. O representante da 

DUPLO se pronunciou da seguinte forma com relação aos questionamentos apresentados: 1-  a DULPO 

ENGENHARIA, informa que a ACISA CONSTRUÇÕES, no item de proposta referente ao cronograma físico 

financeiro, demonstra valores totais, divergentes do seu orçamento, apresentando um total de R$ 

233.362,32 e sua proposta o valor de R$ 238.642,47. Em relação ao questionamento do índice K 
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multiplicador, apresentou o percentual de desconto único, onde seguiu linearmente todos os itens 

unitários, e qualquer divergência aritmética, poderá ser corrigida conforme apresenta no Edital no item 7.7. 

Quanto aos demonstrativos de BDI e encargos sociais, ele afirmou que estão de acordo aos dados expostos 

pela sua contabilidade. O Sr. Aldo, da ACISA, em resposta ao questionamento levantado pela DUPLO 

ENGENHARIA, se pronuncia na seguinte forma:  que o cronograma físico financeiro, firma que todos os 

subitens estão discriminados percentualmente totalizando o valor proposto de R$ 238.642,47, observando 

que ocorreu um erro no somatório do acumulado ficando o valor de R$ 233.362,32, restando o somatório 

do item 5.0 – serviços complementares, no valor de R$ 5.280,16 se tratando de um erro de adição, que não 

altera o valor final da proposta, e pode ser retificando conforme item 7.7, III, alínea d) do edital. O 

presidente, conforme item 7.7 do Edital, item III, alínea d) que diz: “ III - d) Erro de adição será retificado 

conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma”,  pediu que o Sr. Aldo realizasse a correção do cálculo 

apontado pela DUPLO. O Presidente da CPL informou que será consultado apoio técnico, contábil e jurídico 

para publicação do resultado no Diário Oficial do Município, dando assim por encerrada a sessão. Não 

havendo nada mais a ser registrado foi lavrada a presente ata que, após lida segue pelos presentes 

assinada. Amargosa, 29 de maio de 2017, às 12h30min. 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  
Presidente da CPL 
 

 

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA  
Membro da CPL 
 
MARCELO SALES DE SOUZA SANTOS 
Auditor Contábil 
 
 
SIDNEI SIMAS DOS SANTOS 
Engenheiro da PMA 
 
 

ORD. EMPRESA REPRESENTANTE/CPF ASSINATURA 

01 DUPLO ENGENHARIA LTDA 
DANIEL CORREA 

CARDOSO/832.680.735-49 

 

02 

CID CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES LTDA-

ME 

DERMEVAL GOMES 

DAMASCENO/068.762.425-87 

 

03 
ACISA CONSTRUÇÕES E 

MEPREENDIMENTOS LTDA 

ALDO JESUS CINTRA DOS 

SANTOS/019.908.665-65 

 

 


