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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 003/2017 - TIPO MENOR PREÇO - CRITÉRIO DE JULGAMENTO VALOR GLOBAL - NA 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 3989/2017 – ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ANÁLISE E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO – ABERTURA DO PRAZO DE RECURSO E ASSINATURA 
DA ATA. 

 
Processo: 3989/2017 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, 

DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇAMENTO 
COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE, na Avenida B, Setor Nova Fronteira, Gurupi/TO.  

DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO  
1.1. Às nove horas do dia vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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 087/2017, de 23.01.2017, estando presentes os seguintes membros: Ynara Dourado 
Cabral, Presidente da Comissão; Kelly Cristina Aiala Bessa, Secretária; Marcelo Adriano Stefanello; 
Dilma Francisco Lopes Dantas; Raimundo Freire Leite, Lúcio Lira Barros, respectivamente Membros, 

para dar continuidade aos trabalhos pertinentes à realização da Concorrência Pública nº 
003/2017, vez que teve a sessão inicial realizada no dia 17/10/2017 na qual foi aberto o prazo 
recursal acerca do julgamento da habilitação das licitantes.  

  
1.2. Registra-se a presença do servidor Gabriel Bernardes Costa, Engenheiro Civil CREA nº 308568/D-

TO, o qual atua como apoio técnico na análise das Propostas apresentadas pelas licitantes.  
 
1.3. Os procedimentos a serem realizados referem-se à abertura dos envelopes e ao julgamento das 

propostas de preços apresentadas pelas licitantes consideradas habilitadas na sessão anterior, bem 
como das consideradas habilitadas após o julgamento dos recursos protocolizados, 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. 

 

2. DOS REPRESENTANTES PRESENTES 
2.1. Declarada aberta a sessão pela Presidente desta Comissão Permanente de Licitação, passou-se à 

identificação dos representantes presentes nesta sessão, já credenciados na sessão anterior. 

 
2.2. Registra-se a presença dos representantes das empresas: COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE 

LTDA, CNPJ nº 38.146.510/0001-44, representada pela Sra. Leidiane Batista Silva; e N.A. 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.140.429/0001-06, representada por seu 
sócio administrador o Sr. Alexandre Costa de Carvalho. 

 
2.3. Registra-se que todas as empresas foram previamente convocadas para a continuidade do certame 

abertura das propostas, conforme consta comprovante de notificação de julgamento de recurso e 
convocação para sessão (fls.1.065/1.073) dos autos. 

 

3. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
3.1. Aberta a Sessão, sem qualquer insurgência, passou-se à abertura dos envelopes de preços das 

licitantes habilitadas, sendo as propostas analisadas pela CPL e pelo Apoio Técnico de Engenharia, 
aceitas e classificadas, como segue:  

 

Classificação EMPRESA  ME / EPP CNPJ/CPF 
Situação da 

Habilitação 

VALOR GLOBAL 

DA PROPOSTA 

1ª EHL – ELETRO HIDRO LTDA NÃO 03.014.011/0001-19 SIM R$ 2.441.482,26 

2ª CONSTRUTORA MILÃO LTDA NÃO 01.990.199/0001-05 SIM R$ 2.654.402,68 

3ª N.A. PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. LTDA EPP 05.140.429/0001-06 SIM R$ 2.771.265,96 

4ª PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP EPP 09.442.148/0001-50 SIM R$ 2.962.589,93 

5ª COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA NÃO 38.146.510/0001-44 SIM R$ 3.063.662,80 

 
3.2. No julgamento das propostas 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 da proposta apresentada pelas 
licitantes habilitadas. 
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3.3. Da análise da proposta de preços da empresa EHL – ELETRO HIDRO LTDA registra-se que na mesma 
foi apresentado o VALOR GLOBAL de R$ 2.441.482,26  (Dois milhões quatrocentos e quarenta e 
um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos). CLASSIFICADA EM PRIMEIRO 
LUGAR com o menor valor global apresentado. 

 
a) Sendo o valor de R$ 2.441.482,26 (Dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e 

oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento conforme 
Contrato nº 0413.190-30-72/13.  

b) A empresa não apresentou valor referente ao recurso originário da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 

 
3.4. Da análise da proposta de preços da empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA registra-se  que na 

mesma foi apresentado o VALOR GLOBAL  de R$ 2.654.402,68  (Dois milhões seiscentos e 
cinquenta e quatro mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos). CLASSIFICADA EM 
SEGUNDO LUGAR com o menor valor global apresentado. 

 
a) Sendo o valor de R$ 2.543.979,53 (Dois milhões quinhentos e quarenta e três mil novecentos e setenta e 

nove reais e cinquenta e três centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento conforme 
Contrato nº 0413.190-30-72/13.  

b) Sendo o valor referente ao recurso originário da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de R$ 110.423,15 (Cento e dez mil quatrocentos e vinte e três reais e quinze centavos). 

 

3.5. Da análise da proposta de preços da empresa N.A. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
registra-se que na mesma foi apresentado o VALOR GLOBAL de R$ 2.771.265,96  (Dois milhões 
setecentos e setenta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 
CLASSIFICADA EM TERCEIRO LUGAR com o menor valor global apresentado.  
Registra-se que no cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa consta a descrição dos itens 
divergente do constante na Planilha de Custos/Orçamentária. No entanto a Comissão entende que tal 
erro é apenas material e não compromete o conteúdo da proposta e da planilha de custos apresentados, 
sendo ainda uma falha sanável, que não impede a compreensão de seu conteúdo, não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes e não gerem prejuízo à Administração. 

 
a) Sendo o valor de R$ 2.655.981,30 (Dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta 

e um reais e trinta centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento conforme Contrato nº 
0413.190-30-72/13.  

b) Sendo o valor referente ao recurso originário da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de R$ 115.284,66 (Cento e quinze mil duzentos e oitenta  e quatro reais e sessenta e seis 
centavos). 

 
3.6. Da análise da proposta de preços da empresa PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA-EPP registra-se  que 

na mesma foi apresentado o VALOR GLOBAL  de R$ 2.962.589,93  (Dois milhões novecentos e 
sessenta e dois mil quinhentos e oitenta  e nove reais e noventa e três centavos). CLASSIFICADA 
EM QUARTO LUGAR com o menor valor global apresentado. 

 
a) Sendo o valor de R$ 2.839.346,19 (Dois milhões oitocentos e trinta e nove mil trezentos  e quarenta e 

seis reais e dezenove centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento conforme Contrato nº 
0413.190-30-72/13.  

b) Sendo o valor referente ao recurso originário da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de R$ 123.243,74 (Cento e vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro 

centavos). 
 

3.7. Da análise da proposta de preços da empresa COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
registra-se que na mesma foi apresentado o VALOR GLOBAL  de R$ 3.063.662,80  (Três milhões 
sessenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). CLASSIFICADA EM 

QUINTO LUGAR com o menor valor global apresentado. 
 
a) Sendo o valor de R$ 2.936.214,43 (Dois milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e quatorze 

quarenta e três centavos) referente ao Recurso derivado de financiamento conforme Contrato nº 
0413.190-30-72/13.  

b) Sendo o valor referente ao recurso originário da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de R$ 127.448,37 (Cento e vinte sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais trinta e sete 
centavos). 

 
3.8. Considerando que as proponentes de pequeno porte não apresentaram valores dentro dos limites 

fixados pelo item 13.9.2 do Edital (empate ficto), as mesmas não gozam de qualquer direito de 
preferência. 



Ata de Sessão – Concorrência Pública  nº 003/2017-Abertura de Propostas – 21/11/2017 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

DIRETORIA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, localizada na BR 242, KM 407 (saída p/ Peixe-TO), Lt. 04, gleba 08, 4ª etapa, 

parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 77405-070, Caixa Postal 410, Gurupi-TO.  
Telefone: (63)3301-4308 / e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br 

 

3 
 

4. DO RESULTADO DA SESSÃO 
4.1.  Com base nos valores apresentados e acima identificados, restou considerada VENCEDORA do 

certame a empresa EHL – ELETRO HIDRO LTDA com o valor Global R$ 2.441.482,26  (Dois 

milhões quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis 
centavos).  

 
5. DAS OCORRÊNCIAS DA SESSÃO 
5.1 Faz-se necessário registrar que os representantes credenciados das empresas COCENO 

CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, Sra. Leidiane Batista Silva e N.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, Sr. Alexandre Costa de Carvalho, abandonaram a presente sessão de 
julgamento, durante a fase de julgamento das propostas, deixando de rubricar o conteúdo dos envelopes 
das propostas, bem como, deixando de assinar esta ata.   

 
5.2. Registra-se que a proposta da empresa SCCV ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 13.424.919/0001-

54 permanecerá, pelo prazo de até cinco dias após a homologação do certame, em posse da CPL com 

seus lacres devidamente indevassáveis em virtude da referida empresa ter postulado desistência da 
licitação quando do julgamento do recurso interposto.  

 

6. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
6.1. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi declara 

encerrada a presente sessão, mediante as alegações nesta Ata registras, abrindo o prazo recursal, 
conforme dispõe o item 14 e seguintes do Edital da Concorrência Pública nº 003/2017. Ficam 
intimadas as licitantes quanto ao julgamento das propostas. Ficando os autos processuais 
automaticamente à disposição dos interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de 
recursos conforme legislação em vigor. 

 
6.2. Lida e aprovada, determinou o 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, que desde já são intimados da 
decisão.  Nada mais havendo, foi lavrado a presente ata. 

 

 

 

 
Ynara Dourado Cabral 
Presidente da Comissão 

 
 
 

Gabriel Bernardes Costa  

Apoio Técnico 
 

Kelly Cristina Aiala Bessa 
Secretária da CPL 

 
 
 
 

Lúcio Lira Barros 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Marcelo Adriano Stefanello 
Membro da CPL  

 
 

Raimundo Freire Leite 
Membro da CPL 

Dilma Francisco Lopes Dantas 

Membro da CPL 

 


