
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA FINANCEIRA - EDITAL Nº 279/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022

Aos  quatro dias do mês de  outubro do ano de dois mil e vinte e dois, no Centro Administrativo

Municipal Amantino Lucindo Montanari, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS,

reuniram-se, a partir das quatorze horas, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente

de Licitação do Município, Michelle Veiga, André Luis Suder e Reginaldo Gomes, nomeados pela

Portaria n° 618, de 20 de maio de 2020 para abrir e processar a licitação realizada na modalidade

Tomada de Preços nº 011/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para elaboração de

Projeto final de Engenharia para pavimentação asfáltica em uma rodovia de aproximadamente 6 km

(seis quilômetros) a ser construída na estrada que liga a Capela Santa Ana até a São João, em

Serafina Corrêa, sendo de  acordo com os anexos e as especificações técnicas descritas no Edital

279/2022. Abertos  os  trabalhos,  foram  recebidos  e  protocolados  os  envelopes  contendo  os

documentos de habilitação e proposta financeira do licitante. Verificou-se a participação das seguintes

empresas  cadastradas:  1 –Farias  &  Scopel  Ltda  ME,  inscrita  no CNPJ nº  22.347.971/0001-45,

estabelecida na Rua Floriano Borges de Góes, nº 832, Bairro Centro, na cidade de Itapuca/RS, neste

ato sem representante presente em sessão, os envelopes foram protocolados no departamento de

licitações sob nº 1828, em 26/09/2022;  2– Litoral Sul Projetos de Engenharia Eireli, inscrita no

CNPJ nº 15.335.531/0001-02,  estabelecida na Rua Antônio de Lucca, nº 571, Bairro Pio Corrêa, na

cidade  de  Criciúma/SC,  neste  ato  sem representante  presente  em sessão,  os  envelopes  foram

protocolados  no  departamento  de  licitações  sob  nº  1871,  em  03/10/2022;  3  –  Miguel  Ângelo

Gonçalves Engenharia, inscrita no CNPJ nº 11.267.334/0001-42, estabelecida na Rua Silva Jardim,

nº 336, na cidade de Carazinho/RS, neste ato sem representante presente em sessão, os envelopes

foram protocolados  no  departamento  de  licitações  sob  nº  1875,  em 03/10/2022;  4 –  Lehnen &

Schineider Engenheiros Associados Ltda, inscrita no CNPJ nº 30.095.338/0001-35, estabelecida

na Rua 15 de Novembro, nº 15, apto 301, Centro, na cidade de Estrela/RS, neste ato representada

pelo Sr. Daniel Schneider, inscrito no CPF nº 030.02.830-71 e  5 – Hilgert & Merck Consultores

Associados, inscrita no CNPJ nº 01.975.948/0001-25, estabelecida na Rua José Mário Mônaco, nº

393, Centro,  na cidade de Bento Gonçalves/RS, neste ato representada pelo Sr.  Carlos Eugênio

Gama Merck,  inscrito  no CPF nº 218.424.180-68. Os envelopes lacrados foram rubricados pelos

presentes.  Ato  contínuo,  o envelope de habilitação das empresas foram abertos,  os documentos

rubricados e analisados.  As empresas manifestaram-se pelos benefícios  da Lei  Complementar  nº

123/06 e alterações.  A Comissão de Licitação em análise ao Edital  e documentos de habilitação

apresentados, constatou que a empresa Litoral Sul Projetos de Engenharia Eireli apresentou o CRC

com o Certificado de Regularidade do FGTS com prazo de validade expirado, porém em razão da

empresa ser beneficiária da LC 123/06, foi realizado diligência no site oficial da Caixa Econômica
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Federal e verificou-se que a empresa está regular com o FGTS. Portanto todas as empresas foram

declaradas habilitadas. Em contato telefônico com os representantes legais das empresas  Farias &

Scopel Ltda ME,  Litoral Sul Projetos de Engenharia Eireli e Miguel Ângelo Gonçalves Engenharia os

licitantes foram intimados da intenção de interpor recurso nesta fase da licitação, quando os mesmos

declararam não ter  interesse.  Desta forma,  os  envelopes contendo as  propostas financeiras  das

empresas foram abertos, os documentos rubricados e analisados pelos presentes.  A Comissão de

Licitação desclassificou a proposta financeira da empresa  Farias & Scopel Ltda ME pois a mesma

não apresentou a planilha de custos solicitada no item 6.3, “alínea “b” do edital, assim como fora

desclassificada  a  proposta  da  empresa  Miguel  Ângelo  Gonçalves  Engenharia  no  valor  de  R$

72.972,88  (setenta  e  dois  mil,  novecentos  e  setenta  e  dois  reais  com oitenta  e  oito  centavos)

motivada pela inexequibilidade do valor, conforme termos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do inciso II do

artigo nº 48 da Lei nº 8.666/93. As propostas das demais empresas foram consideradas válidas, por

estarem em conformidade com as exigências editalícias, sendo que os valores apresentados foram:

Litoral Sul Projetos de Engenharia Eireli: R$ 172.747,08 (cento e setenta e dois mil,  setecentos e

quarenta e sete reais com oito centavos), Lehnen & Schineider Engenheiros Associados Ltda: R$

156.402,78 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois reais com setenta e oito centavos) e

Hilgert & Merck Consultores Associados: R$ 140.007,00 (cento e quarenta mil com sete reais). Desta

forma, a Comissão julgou vencedora do certame, a empresa Hilgert & Merck Consultores Associados,

no valor de: R$ 140.007,00 (cento e quarenta mil com sete reais). Abre-se o prazo recursal previsto

no Artigo 109, Inciso I, da Lei nº 8.666/93. A Comissão determinou a publicação na imprensa oficial,

para efeito de intimação e ciência dos interessados. Decorridos os prazos e atendidas as exigências

legais,  o  procedimento  licitatório  será  encaminhado  à  Autoridade  Superior  para  homologação  e

posterior adjudicação. Nada mais requerido nem a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente

ata  que,  lida  e  aprovada,  será  assinada pelos  presentes,  ficando desde já  os  autos  com vistas

franqueadas aos interessados.

 

Michelle Veiga
 Presidente da Comissão

André Luis Suder
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