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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA 
 

Data 23/01/2019 Horário início: 14:00min 

Licitação /Modalidade CONCORRÊNCIA 
PROCESSO 

Nº 02/2018 
Nº 137/2018 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa especializada para a execução da revitalização da Avenida Celso Ramos, compreendendo 

pavimentação, drenagem e urbanização da via, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, partes 

integrantes do Edital. 
 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 

Licitação, conforme Decreto Municipal nº 3306/2017, a fim de julgar e analisar as propostas de preço das empresas 

habilitadas no certame em epígrafe. Fizeram-se presentes as empresas: 
 

Empresa CNPJ/MF 
CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 27.286.153/0001-01 

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA 03.574.370/0001-20 

RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 11.990.269/0001-89 
 
 

Iniciada a sessão, os membros da CPL e demais presente, conferiram os envelopes de proposta, os quais encontravam-se 

devidamente lacrados. Na sequência, os envelopes foram abertos, analisadas todas as propostas, verificando que a empresa 

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA apresentou planilha orçamentária contendo quantitativos inferiores àqueles 

determinados no edital (aparentemente, calculou desconto equivocadamente sobre a quantidade) e, portanto foi considerada 

DESCLASSIFICADA. Na sequência, em análise da proposta apresentada pela empresa RODOPENA TRANSPORTES E 

PAVIMENTAÇÕES LTDA, verificou-se faltante a assinatura do responsável técnico nas planilhas que compõem a proposta, 

descumprindo assim a exigência do item 8.9 do Edital, sendo considerada DESCLASSIFICADA. As demais propostas foram 

achadas conforme, chegando ao seguinte resultado classificatório: 
 

Empresa Valor 

1º CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA R$  5.568.133,30 

2º INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA R$     7.831.953,23 

3º RAMOS TERRAPLANAGEM EIRELI R$    8.166.641,98 
 

Portanto a empresa CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA foi vencedora do objeto com o valor de R$ 5.568.133,30 (cinco 

milhões quinhentos e sessenta e oito mil cento e trinta e três reais e trinta centavos), observando que o valor 

estimado para esta licitação foi de R$ 8.585.155,40 (oito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil cento e cinquenta e cinco 

reais e quarenta centavos). Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito 

de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da 
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presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de 

nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes. 

 

 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

MARIZA APARECIDA FILLA 

MEMBRO 

THIAGO LICHESKI DOS SANTOS 

MEMBRO 
 
 

Presentes na sessão: 
 

 

 
 

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 

JOSIANE KEMPER 

CPF: 061.980.799-70 
 
 

RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 

RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA 

CPF: 181.289.928-99 
 

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA 

GIOVANI BENVENUTTI 

CPF: 613.375.449-49 

 

 


