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4ª ATA - JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 
PROCESSO Nº 015/2019 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
 

Ao 20º (vigésimo) dia do mês de março do ano de 2020, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de 

Administração, Sala de Reuniões – andar térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - 

Paulista/PE, reuniu-se, em sessão reservada, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Obras, nomeada 

pela Portaria nº 076/2020, para o julgamento das propostas de preços relativas ao PROCESSO Nº 075/2019 -

  CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA 01 

DO POLO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE CUIDADO EM SAÚDE, QUE VISA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESPECIALIZADO DA MULHER, CENTRO DE REABILITAÇÃO – CER E CENTRAL DE PARTO NORMAL – CPN, NO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. A CPL iniciou a reunião com a releitura da ata do dia 22/01/2020 e juntada dos 

seguintes documentos aos autos: 1 - Parecer técnico referente à análise das propostas de preços das 

licitantes habilitadas, emitido pela Sra. Jaina Poesi da Silva Gonzaga, representante técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde, ao processo (fls. 3019 à 3024); 2 - Diligências da CPL, com fulcro no art. 43, § 3º da Lei 

8.666/93, tendo por objetivo esclarecer a instrução do processo quanto aos aspectos abordados como vícios 

sanáveis na análise técnica das propostas de preços das empresas L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA e 

PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA (fls. 3025 à 3060); e 3 - Parecer técnico Complementar referente à análise da 

proposta de preço após esclarecimentos prestados na diligência da CPL, emitido pela Sra. Jaina Poesi da Silva 

Gonzaga, representante técnica da Secretaria Municipal de Saúde, ao processo (fls. 3061 à 3063). DA ANÁLISE 

DO PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA: Quanto a análise da empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, 

em suma, foi constatado que a mesma apresentou sua proposta de preços em conformidade com as 

exigências do item 9 do edital e seus subitens, no entanto, não foi identificado a assinatura do representante 

legal da empresa na proposta de preços; Quanto a análise da empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA, em 

suma, foi constatado que alguns dos itens da proposta da empresa estariam abaixo de 70% do valor 

orçamento pela administração, solicitando-se comprovação de suas exequibilidades. Que os preços dos itens 

4.1.3 e 14.1.1 da planilha orçamentária apresentada estariam R$ 0,01 acima do orçado pela administração e, 

por fim, a apresentação de encargos sociais em possível desconformidade com o item 9.3.5 do edital; E 

quanto a análise da empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA, em suma, foi constatado que a apresentou os 

itens 10.2.8 e 11.4.2 de sua planilha orçamentária com preços unitários e totais acima do valor orçado pela 

administração. Por fim parecer técnico da Secretária de Saúde, do ponto de vista técnico de engenharia, em 

sua conclusão opina pela CLASSIFICAÇÃO das empresas L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA e PLÍNIO 

CAVALCANTI & CIA LTDA, mediante esclarecimento dos fatos apontados, ao mesmo tempo em que opina pela 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. DAS DILIGÊNCIAS REALZADAS PELA CPL: L & R 

SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - No que diz respeito às considerações da análise técnica a assinatura do 

representante legal da empresa na proposta preços da empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, a CPL faz 

constar que na fase de habilitação o Sr. Rômulo Cordeiro do Santos Filho, sócio administrador e responsável 

técnico detentor dos atestados de qualificação técnica apresentados para o certame, assinou todas as 

declarações inerentes as condições e comprometimento de execução do objeto. Além disso, em diligência da 

CPL, o mesmo apresentou declaração de anuência em relação aos preços ofertados. Sendo assim, as 

condições de apresentação e validade de sua proposta atendem ao edital; PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA - 
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No que diz respeito às considerações da análise técnica quanto a proposta de preços apresentada pela 

empresa PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA a CPL faz esclarecer, primeiramente, que o critério de possível 

inexequibilidade de preços ao qual se refere art. 48 da Lei 8.666/93, mais precisamente em seu § 1º, os 

parâmetro para utilização de preços abaixo de 70% deve ocorrer com o 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. Em verificação a média aritmética das propostas, a 

CPL constatou que todos os valores unitários apontados estão dentro dos critérios de exequibilidades e 

que provavelmente a área técnica considerou em sua análise apenas o valor orçado pela administração. 

Para itens 4.1.3 e 14.1.1 os preços unitários e totais da empresa estão corretos e dentro do orçado pela 

administração, a diferença de R$ 0,01 no valor total dos itens refere-se a possível arredondamento de 

formula na planilha disponibilidade a administração. E, por fim, em relação aos encargos sociais a 

empresa esclareceu os fatos, mediante resposta a diligencia da CPL, que foi novamente analisada pela 

área técnica da Secretaria de saúde que acatou os argumentos utilizados. ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA – 

A CPL faz registrar que não procedeu com realização de diligências junto a empresa, visto que o parecer 

técnico é objetivo quanto a sua conclusão na desclassificação da empresa, bem como por entender que o 

descumprimento às condições de valores de preços unitários correspondem a erros não sanáveis. Diante dos 

fatos, com o devido amparo e base na análise técnica da Secretaria de Saúde que verificou todos dos aspectos 

técnicos e de engenharia das propostas de preços, esta CPL decidiu pela CLASSIFICAÇÃO das empresas L & R 

SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA e PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA e pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 

ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. E, sendo o julgamento deste certame o de MENOR PREÇO GLOBAL, declarou a 

seguinte ordem de classificação: 1º LUGAR: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA com proposta de preços no 

valor global de R$= 4.889.578,88 (Quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e 

oito reais e oitenta e oito centavos); E 2º LUGAR: PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA, com proposta de preços 

no valor global de R$= 4.988.154,52 (Quatro milhões novecentos e oitenta e oito mil cento e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta dois centavos). Por fim, esta CPL decidiu que irá comunicar o resultado desta 

classificação à licitante participante, via e-mail, através do arquivo desta ata de julgamento, e/ou por 

telefone, sem prejuízo de publicação no Diário Oficial. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião, da qual para constar eu, Giorgio Oliveira A. Cavalcanti, lavrei a presente ata que vai assinada por mim 

e demais membros da CPL de Obras.  

 
 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 

 
NELSON WILKER R. DE ARAUJO 
                 Membro 

              LEONARDO SOARES L. DAMASCENO 
             Membro 

   
 

MARCELO FERREIRA DE BARROS 
                 Membro 

              ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 
             Membro 

   

LINALDO FRANCISCO DE MIRANDA 
Membro 

mailto:cplobras.secad@paulista.pe.gov.br

