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ATA RESERVADA DE JULGAMENTO INTERPOSIÇÕES RECURSAIS

(RAZÕES E CONTRARRAZÕES)

FASE DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 779/2021

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, ás 09 horas e 30 minutos, no
Auditório de Licitações situada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá, 444,
Centro, reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 0559/21
de 08 de julho de 2021, para dar inicio à Sessão pública de JULGAMENTO DE PROPOSTAS das
empresas participantes da Tomada de Preços supracitada, referente à CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
PÚBLICA NO BAIRRO CONDOMINIO JARDIM PIONEIRO NA AVENIDA DAS ORQUIDEAS,
FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE
SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS, objeto da Tomada de Preços nº
014/2021 Processo nº 779/2021 tipo Menor Preço Global mediante o regime de empreitada por
preço unitário, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações que ao final
assinam;

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou aberta a sessão informando a todos
os membros de que a presente reunião provém da necessidade de se analisar os recursos
administrativos .

A abertura dos envelopes ocorreu na sessão publica do dia 15/07/2021, e dia 22/07/2021 obtivemos
parecer técnico através do oficio nº 0162/2021-ENG e obtivemos a seguinte classificação:

1. COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ 31.232.065/0001-96, com a proposta
no valor global de R$ 429.779,64 (Quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta
e nove reais e sessenta e quatro centavos).

2. MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ 15.006.573/0001-08, com a
proposta no valor global de R$ 475.580,06 (Quatrocentos e setenta e cinco mil,
quinhentos e oitenta reais e seis centavos).

3. CCL CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI ME, inscrito no CNPJ 03.179.645/0001-21,
com a proposta no valor global de R$ 489.661,48 (Quatrocentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos)

4. CATUS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 40.024.122/0001-32, com a proposta
no valor global de R$ 497.001,32 (Quatrocentos e noventa e sete mil, um reais e trinta e
dois centavos);
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5. SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrito no CNPJ 00.095.125/0001-
42, com a proposta no valor global de R$ 502.583,66 (Quinhentos e dois mil, quinhentos
e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos.)

Breve relato...

Segunda-feira, 2 de agosto de 2021 08:44 encaminhamos via e-mail ata de julgamento de proposta;e
ficou aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias para as licitantes que desejarem interpor recurso.

Segunda-feira 09/08/2021 às 10:16 a licitante CCL CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI ME,
inscrito no CNPJ 03.179.645/0001-21 encaminhou recurso administrativo via e-mail de encontro a
decisão da CPL; o mesmo foi postado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por
meio do endereço eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba
“Editais e Licitações”.

Na sua fundamentação a licitante CCL solicita a inabilitação dos licitantes COVAM CONSTRUÇÕES
EIRELI por descumprir requisitos do item 11.6 e 11.8 do edital, e desclassificação do licitante MSR
ENGENHARIA EIRELI - EPP por não cumprir requisito item 14.12.5;

Quarta-feira 11/08/2021 às 08:38 encaminhamos via e-mail o Recurso Interposto pelo Licitante CCL;
ficando aberto prazo de contrarrazões de 05 (cinco) dias para os licitantes que deseje manifestar. o
mesmo foi postado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por meio do endereço
eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”.

Quarta-feira 11/08/2021 às 15:59 a MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ
15.006.573/0001-08 encaminhou a contrarrazão do recurso administrativo via e-mail;

Na sua fundamentação a licitante MSR solicita a inabilitação dos licitantes; A empresa COVAM
CONSTRUÇÕES EIRELI descumpriu a exigência do item 11.8 do edital e a empresa CATUS
CONSTRUÇÕES LTDA apesentou alguns preços unitário superiores aos preços da planilha da
administração e descumpriu a exigência do item 11.7.1 do edital.

Assim a CPL reuniu-se para análise dos recursos administrativos; realizou diligências e
obteve a seguinte decisão:

Apesar da licitante COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, ter apresentado sua proposta impressa
incompleta; a mesma apresentou a versão digital conforme requisitos editalícios, no momento da
sessão publica de abertura de proposta dia 15/07/2021; a qual houve apontamentos parecer técnico
para retificação da planilha através do oficio nº 0162/2021-ENG

Assim conforme edital:

11.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto;(gn)

11.16. O Presidente de Comissão considerará erros formais de somatórios e
outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem nulidade
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do procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a
empresa;(gn)

Quanto ao apontamento de retificações das planilhas feitas pelos licitantes o edital é cristalino;
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta;

Assim a CPL decide ratificar a decisão com base no oficio nº 0173/2021-ENG MANTER A
CLASSIFICAÇÃO:

1. COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ 31.232.065/0001-96, com a proposta no
valor global de R$ 429.779,64 (Quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos).

2. MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ 15.006.573/0001-08, com a proposta no
valor global de R$ 475.580,06 (Quatrocentso e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais
e seis centavos).

3. CCL CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI ME, inscrito no CNPJ 03.179.645/0001-21,
com a proposta no valor global de R$ 489.661,48 (Quatrocentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos)

4. CATUS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 40.024.122/0001-32 com a proposta no
valor global de R$ 497.001,32 (Quatrocentos e noventa e sete mil, um reais e trinta e dois
centavos);

E Desclassificar:

1. SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrito no CNPJ 00.095.125/0001-42
com a proposta no valor global de R$ 502.583,66 (Quinhentos e dois mil, quinhentos e
oitenta e três reais e sessenta e seis centavos.)

Com base no exposto no documento de análise técnica supracitado, esta CPL, por unânimidade
DECIDE por CLASSIFICAR a empresa COVAM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ
31.232.065/0001-96, declarando a mesma como vencedora do certame.

Em seguida às 08 horas e 30 minutos, encerrou-se a sessão pelo Sr. Presidente, informando que a
presente ata será publicada no site www.primaveradoleste.mt.gov.brna aba “Editais e Licitações”.

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela
Comissão de Licitações.

Adriano Conceição dePaula
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Presidente da CPL

Wender de Souza Barros
Membro da CPL

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
Membro da CPL

*Original assinado nos autos
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