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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 004/2018 - TIPO MENOR PREÇO - CRITÉRIO DE JULGAMENTO VALOR GLOBAL - NA 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 2018.009948 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – CONFECÇÃO E ASSINATURA DE 
ATA. 
 
Processo : 2018.009948 
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO 

MUNICÍPIO DE GURUPI-TO. 
ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 
 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO  
1.1. Às quatorze horas do dia vinte e dois de outubro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação, instalada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
localizada na BR 242, KM 407 (saída p/ Peixe-TO), Lt. 04, gleba 08, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento 
Fazenda Santo Antônio, CEP: 77405-070, Caixa Postal 410, Gurupi-TO, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi,  nomeada através do Decreto Municipal nº 1.740/2018, de 
01.08.2018, estando presentes os seguintes membros: Ynara Dourado Cabral, Presidente da Comissão; Patrícia 
Venâncio dos Santos Fonseca, Secretária; Marcelo Adriano Stefanello, Raimundo Freire Leite, Lúcio Lira 
Barros, respectivamente Membros. 

 
1.2. Registra-se a presença do servidor Gabriel Bernardes Costa, Engenheiro Civil, CREA 308568/D-TO, lotado 

na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o qual atua como apoio técnico na análise das Propostas 
apresentadas pelas licitantes.  

 
1.3. Os referidos servidores/membros se fazem presentes para realizar os procedimentos relativos ao julgamento 

das propostas de preços das licitantes habilitadas perante a Concorrência Pública nº 004/2018, com 
observância da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, respectivas 
alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
1.4. Declarada aberta a sessão pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, passou-se à identificação 

dos representantes das empresas já credenciadas, que foram previamente convocados para a continuidade do 
certame, os quais assinam a presente Ata ao final.   

 

1.5. Registra-se, no entanto, apenas a presença do representante, já credenciado, da empresa: N.A. 

CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 05.140.429/0001-06, Sr. Alexandre Costa de Carvalho. 

 
2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
2.1. No julgamento da proposta efetuado pela CPL e pelo Apoio Técnico foi obedecido o critério do Menor Preço 

Global conforme edital, tendo como base o valor estipulado no Edital, bem como na Planilha Orçamentária, 
sendo esta respeitada para classificação e aceitabilidade das propostas apresentadas pelas licitantes 
habilitadas. Sendo as propostas abaixo analisadas pela CPL e pelo apoio técnico de engenharia, como segue: 

 

Classif. EMPRESA  ME / EPP VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

1º EHL-ELETRO HIDRO LTDA Não  R$ 3.599.795,30 

2º N.A. CONSTRUÇÕES EIRELI Sim R$ 3.704.468,48 

 

2.2. Contudo, o engenheiro Gabriel Bernardes Costa, CREA 308568/D-TO, após promover detida análise nas 
propostas e respectivos documentos técnicos, constatou haver os seguintes erros: 

 
2.2.1. A proposta da empresa EHL-ELETRO HIDRO LTDA, não obstante consignar expressamente o preço 

global de R$3.378.837,68 (três milhões trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e 
oito centavo), na verdade deveria consignar o valor global de R$ 3.599.795,30 (três milhões quinhentos e 

noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), haja vista, que não deve suprimir 
os valores relativos ao item 05 (cinco) da planilha orçamentária, do somatório dos valores totais, embora os 
serviços referentes ao referido item já tenham sido executados, tal como definido pelo ato convocatório da 
licitação. Observa-se, assim, que houve mero equivoco quanto a não inclusão do item 05, fato que pode ser 
constatado pela sua planilha de custos. Do mesmo modo, não deve suprimir os serviços relativos ao item 05 
do Cronograma Físico-Financeiro, para não elevar o valor global simples de cada mês de execução.  
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2.2.2. Por sua vez, a proposta apresentada pela empresa N.A. CONSTRUÇÕES EIRELI consignou o valor global 
como sendo, R$3.704.468,78 (três milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e 
setenta e oito centavos), o que diverge do valor global consignado na sua planilha de custos e demais 
documentos técnicos, onde consta o valor global de R$3.704.468,48 (três milhões, setecentos e quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o que revela haver ocorrido em mero erro 
material. No entanto, o Cronograma Físico-Financeiro apresentado ostenta uma diferença no somatório do 
percentual global simples de R$13.945,95 (treze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos), que enseja, do mesmo modo, a sua retificação. Por fim, nas composições dos BDI’s apresentados, 
não constam os tipos das obras a que correspondem respectivamente, além, ainda, de empregarem erros nos 
percentuais aplicados no 1º Quartil, Médio Quartil e 3º Quartil, como exige o acordão 2622/2013 do TCU. 

 
2.3. Considerando os erros formais existentes nas propostas e documentos técnicos que lhes acompanham, a 

Comissão Permanente de Licitação – CPL estribada nas disposições dos itens 10.3.1, 12.11 e 13.6.3 do Edital, 
resolveu possibilitar o saneamento dos mesmos, mediante a promoção de diligência, como faculta o item 26.7 
do Edital, consignando, para tanto, o prazo de 02 (dois) dias úteis, para que as licitantes EHL-ELETRO 
HIDRO LTDA e N.A. CONSTRUÇÕES EIRELI promovam a retificação das suas proposta de preço e 

respectivos anexos (Composição do BDI e Cronograma Físico-financeiro). 
 
2.4. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do TCU: “Erro no preenchimento da planilha de formação de preço 

do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário)”. E ainda: 
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 
desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 
concorrentes, serem sanadas mediante diligências”. (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

 
3. DAS OCORRÊNCIAS DA SESSÃO 
3.1. Não houve ocorrências dignas de registro.  
          
4. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
4.1. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi declara encerrada a 

presente sessão, mediante as alegações nesta Ata registras, determinando que seja promovida a 
intimação/notificação da empresa EHL-ELETRO HIDRO LTDA quanto à decisão aqui consignada.  

 

4.2. Lida e aprovada, determinou a Presidente da Comissão que seja a Ata digitalizada, fixada em livro próprio 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi- TO e publicada no átrio de suas 
dependências, sendo a mesma assinada pelos presentes. Nada mais havendo, foi lavrado a presente Ata. 

 
 
 

Ynara Dourado Cabral 
Presidente da Comissão 

 
 
 

Patrícia Venâncio dos Santos Fonseca 
Secretária da Comissão 

 

Raimundo Freire Leite 
Membro da Comissão 

 
 

Lúcio Lira Barros 
Membro da Comissão 

 

 
 

Marcelo Adriano Stefanello 
Membro da Comissão 

 
 

Gabriel Bernardes Costa  
Apoio Técnico 

N.A. CONSTRUÇÕES EIRELI 
Alexandre Costa de Carvalho 

Licitante 
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