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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA 

 

Data 13/07/2021 Horário início: 08h30min 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA 

PROCESSO 

Nº 04/2021 

Nº 32/2021 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA 1ª. ETAPA DA 

AVENIDA ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 21.965,68 M², CONFORME PROJETOS DE 

PAVIMENTAÇÃO, GEOMÉTRICO URBANIZAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. 

 

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

Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4522/2020, a fim de julgar e analisar a proposta de preço das 

empresas habilitadas no certame em epígrafe, conforme Notificação publicada em 12/07/2021. Iniciada a sessão foram 

abertos os envelopes de proposta de preço o qual se encontravam devidamente lacrados. As propostas das empresas foram 

analisadas e achadas conforme, chegando ao seguinte resultado classificatório: 

 

Class. Empresa 
Porcentagem de 

desconto aprox. 

Porcentagem da 

proposta aprox. 
Valor Total 

1º CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 87,51% 12,49% R$ 3.099.584,53 

2º EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR EIRELI 91,86% 8,14% R$ 3.253.358,63 

3º 
INFRASUL – INFRAESTRUTURA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
96,83% 3,17% R$ 3.429.397,56 

 

Registra-se que: 

 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

1 REF.: INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

1.1. A composição do BDI da empresa apontou divergência, porém esta dentro do limite aceitável, sendo considerado na 

Planilha Orçamentária o percentual de 19,64%.  

A CPL não vê motivo para desclassificação da proposta neste quesito. 

 

A CPL baixou diligência ao art. 48, §1º, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, in verbis:  

 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração 

 

Sendo assim, a Lei nº 8.666/93 trata como inexequíveis propostas inferiores a 70% do valor orçado pela administração OU 

pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. No certame atual, as 
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proponentes apresentaram propostas acima de 70% do valor orçado pela administração. Portanto a empresa 

CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 3.099.584,53 (três 

milhões, noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos). Observando que 

o valor total estimado para esta licitação foi de R$ 3.541.732,51 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil setecentos e 

trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). Ciente o licitante do resultado supra, fica aberto prazo de recurso até dia 

21/07/2021 em horário de expediente da Prefeitura, das 07:30 às 13:30. Nada mais havendo digno de nota, nem 

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

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

SUELLEN PATRÍCIA DOS SANTOS 

MEMBRO 

THIAGO LICHESKI DOS SANTOS 

MEMBRO 

 

Presentes na sessão: 

 

 

JOÃO MÁRCIO FALIGURSKI 

SECRETÁRIO DE TURISMO 

 

 

 


