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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 005/2020 - TIPO MENOR PREÇO - CRITÉRIO DE JULGAMENTO VALOR GLOBAL - NA 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL -  PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 2020.002665  -  ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  – DECLARAÇÃO DE 
VENCEDORA  -  CONFECÇÃO E ASSINATURA DE ATA. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-RETIFICADO 
DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
PROCESSO: 2020.002665 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

CLÍNICA DA MULHER. 
 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO  
1.1. Às nove horas do dia vinte e cinco do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação, instalada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, 
localizada na BR 242, KM 405 (saída p/ Peixe-TO), Lt. 04, gleba 08, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento 
Fazenda Santo Antônio, CEP: 77410-970, Caixa Postal 410, Gurupi-TO, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi, nomeada através do Decreto Municipal nº 0500/2020, de 
30/03/2020, estando presentes os seguintes membros: Marcelo Adriano Stefanello, Presidente da Comissão; 
Hellida Rodrigues Maia de Pádua, Secretária, Marleide Luiz de Fátima Bernardes, Júlio César França de 
Mendonça, Silvana Alves Mendonça, respectivamente Membros. 

 
1.2. Registra-se a participação dos servidores engenheiros Sra. Pollyana Batista Rodrigues Leite, CREA nº 

201110/D-TO e Sr. André Aparecido Lisboa, CREA 311856/D-TO, ambos lotados na Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, os quais atuam como apoio técnico na análise das Propostas apresentadas pelas licitantes.  
 
1.3. Os referidos servidores/membros se fazem presentes para realizar os procedimentos relativos à análise e 

julgamento das Propostas de Preços das licitantes habilitadas perante a Tomada de Preços nº 005/2020, 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 pelo Presidente desta Comissão Permanente de Licitação, registra-se a ausência 

dos representantes das licitantes participantes do certame, embora devidamente convocados no dia 
22/05/2020, como se pode observar conforme consta na convocação e comprovante de envio via e-mail 
acostados aos autos.   

 
2. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

2.1. Finalizada a fase de habilitação das licitantes, e após julgamento de recurso e contrarrazões interpostos, nos 
termos do item 12.11, “c” do Edital e conforme consta dos autos, passou-se imediatamente à abertura dos 
envelopes de preços das licitantes habilitadas.  

 
2.2. Quanto aos erros encontrados na Planilha de Custos que acompanha a proposta de preços apresentada pela 

empresa RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, os membros do Apoio Técnico constataram existir 
diferença “a maior” no valor total de R$ 2.058,34 (Dois mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) 
no item 1.2. e a diferença “a menor” no valor de R$ 38,00 (Trinta e oito reais) no item 1.15.1., haja vista que, 
com relação a vários itens, a multiplicação do valor unitário com o quantitativo correspondente diverge dos 
valores totais propostos, evidenciando a ocorrência de falhas de arredondamento, o que enseja a necessidade 
de correção da aduzida planilha, Cronograma Físico-Financeiro e, por conseguinte, do valor global 
consignado na respectiva proposta de preços. E, no caso de divergência entre os valores unitários e totais dos 
itens constantes na planilha deverá prevalecer sempre o(s) primeiro(s), conforme regulamenta o item 14.5 do 
Edital.  

 
2.3. Com relação ao valor do item 1.15.2.22. houve apenas erro formal no preenchimento, uma vez que não se 

pode visualizar o valor total do item na planilha de custos. Já com relação ao BDI apresentado pela empresa 
juntamente em sua proposta, não foram localizados pelos engenheiros municipais quaisquer inconsistências. 
Ademais, o valor global consignado na proposta de preços apresenta erro material, pois o valor global 
constante na planilha de custos e demais anexos é de R$ 1.588.862,35 (Um milhão quinhentos e oitenta e oito 
mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).  

 
2.4. Considerando que as falhas detectadas na Planilha de Custo são falhas formais e, considerando o disposto 

nos itens 11.3.1., 14.6.3 e 27.1 do Edital a CPL – Comissão Permanente de Licitação resolveu promover o 
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saneamento das mesmas, mediante a promoção de diligência, como faculta também o item 27.6 do Edital, 
consignando, para tanto, o prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a licitante RS ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA apresente a retificação do valor da sua proposta de preço, bem como, promova os 
ajustes necessários na Planilha de Custo e no Cronograma Físico-financeiro. 

 
2.5. Ressalta-se que os erros identificados na planilha de custos da referida licitante não são suficientes para 

ensejar a desclassificação de sua proposta de preço, uma vez que podem ser corrigidos. 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).   

 
3. DAS OCORRÊNCIAS DA SESSÃO 
3.1. Registra-se que o envelope referente à proposta de preço apresentada pela empresa RS ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA foi aberto na presente sessão e, por consequência, teve o seu conteúdo rubricado 
por todos os presentes no ato. Registra-se que o envelope de proposta de preços da empresa ISM 

ENGENHARIA LTDA permaneceu devidamente lacrado, com seu conteúdo indevassável, em função da sua 
inabilitação. 

 
4. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
4.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi declara encerrada a 

presente sessão, mediante as alegações nesta Ata registras.  
 
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. 

 
 
 
 
 

Marcelo Adriano Stefanello 
Presidente  

 
 
 

Hellida Rodrigues Maia de Pádua 
Secretária da Comissão 

 
 
 

Júlio Cesar França de Mendonça 
Membro da Comissão 

 

Silvana Alves Mendonça 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

Marleide Luiz de Fátima Bernardes 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

André Aparecido Lisboa 
Apoio Técnico 

 
 
 
 
 

Pollyana Batista Rodrigues Leite 
Apoio Técnico 
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