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RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 
 

EMENTA: Trata-se de uma Tomada de Preços cujo objetivo 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO 
E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA DUPLICAÇÃO DO 2º 
TRECHO DA PE 01, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, com 
fundamento no Art. 22, Inciso II, § 2º, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
 
 

1.  DOS PROCEDIMENTOS 
 

 
Recebeu esta Comissão Permanente de Licitação de Obras, da Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos deste município, o Ofício de nº 0510/2020 (fl. 001), contendo a devida autorização do 

ordenador de despesas, para abertura de processo licitatório, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

PARA DUPLICAÇÃO DO 2º TRECHO DA PE 01, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.  

 

Tendo em vista tal ofício de autorização encontrava-se acompanhado do Termo de Referência, 

contendo dotação orçamentária e o valor estimado definido, bem como todo material de composição do 

orçamento e especificações técnicas assinadas pela área de engenharia (fls. 002 à 065), procedeu esta 

comissão com a Autuação do Processo Licitatório de nº 106/2020, sendo o processo autuado na modalidade 

de Tomada de Preços sob o nº 002/2020 (fl. 066). 

 

Nos termos do art. 38 da Lei nº 8.666/93, foi elaborado o edital da licitação com seus respectivos 

anexos (fls. 069 à 134), sendo o mesmo devidamente examinado e aprovado por assessoria jurídica por meio 

de parecer (fl. 135 e 136)  

 
Por se tratar de recursos oriundos das FONTES: 10010000 (Recursos Próprios) e 15200000 

(Transferência de Convênio da União), no dia 30/06/2020 a CPL deu amplitude ao processo por meio das 

publicações de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União (fls. 137) e em Jornal Local de grande circulação 

(fl. 138), definindo como data da sessão inaugural o dia 15/07/2020 às 10h. No que se refere a retirada do 

edital diretamente com a CPL Obras, se dá por certo a retirada por parte de 08 (oito) empresas. 
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2. DAS IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS 
 

 
Os prazos para impugnações e questionamentos foram respeitados pela Comissão Permanente de 

Licitação, onde recebido no dia 13/07/2020, via e-mail, pedido de esclarecimento acerca da composição de 

preço unitário de item da planilha de orçamento (fl. 139). Tal questionamento foi devidamente respondido 

pela CPL, via e-mail, após respostas obtidas do Setor de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos (fls. 140 e 141). 

 

Diante os fatos, não havendo qualquer alteração do Edital e seus anexos, a CPL manteve a condução 

dos seus atos de acordo com condições e prazos inicialmente estabelecidos. 

 

 

3. DA ABERTURA, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

  

  No 15º (décimo quinto) dia do mês de julho do ano de 2020, às 10:00 horas, no Auditório da 

Secretaria Municipal de Saúde, situada à Av. Prefeito Geral Pinho Alves (antiga Av. Brasil), nº 222, no bairro de 

Maranguape I, nesta cidade, reuniu-se, em sessão aberta, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de 

Obras, nomeada pela Portaria nº 076/2020, para o recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e 

proposta de preços, bem como para o julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços, 

relativos ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. Primeiramente 

registrou-se que todos os procedimentos para abertura da presente sessão ocorreriam em conformidade com 

as recomendações do ANEXO IV do edital (conforme registro fotográfico em anexo).  O Presidente da 

Comissão, então,  declarou aberta a Sessão, informando que seria concedido espaço para os licitantes 

constarem em Ata as informações que julgarem necessárias. Esteve presente na sessão o Engenheiro Civil Sr. 

Lídio Sérgio Valença de Souza, servidor desta municipalidade, para dar suporte técnico na análise da 

documentação comprobatória de qualificação técnica e proposta de preços, consoante prerrogativa da 

Comissão prevista no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993. Entregaram os envelopes de habilitação e proposta 

as empresas que passaram a ser chamadas de licitantes: 1- VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ Nº 

02.286.041/0001-41; 2- NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, CNPJ Nº 

03.951.168/0001-70; e 3 - AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTSA, CNPJ Nº 00.999.591/0001-52. 

Houve os seguintes credenciamentos na sessão: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, representada 
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pelo Sr. Daniel de Albuquerque Pereira de Oliveira – RG nº 4888856 SSP\PE; VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO 

LTDA, representada pelo Sr. Washington Luiz de Oliveira Castro – RG nº 2417450 SSP\PE; E NE CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI, representada pelo Sr. José Alves da Silva Junior – RG nº 5418701 SSP\PE. 

Em seguida, o Presidente da Comissão informou que procederia com a abertura dos envelopes de habilitação 

e que as documentações das licitantes seriam repassadas aos presentes para apreciação e rubrica, assim 

como passaria por análise da comissão para verificação do atendimento as exigências do ato convocatório. 

DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP (ITEM 8 DO EDITAL):  A CPL procedeu com a verificação 

das comprovações para fins de enquadramento como ME e/ou EPP, objetivando a aplicação da LC nº 123/06, 

no que constatou que apenas a licitante VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA atendeu as exigências do item 8 do 

edital. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA (ITEM 7.9 DO EDITAL): A análise dos 

documentos qualificação técnica foi realizada com o suporte técnico da Sr. Lídio Sérgio Valença de Souza, 

representante técnico da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta municipalidade, no que se 

chegou a seguinte conclusão:  As licitantes AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, VIA TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO LTDA e NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI apresentaram toda 

documentação da habilitação técnica válida, suficiente para cumprimento dos requisitos do item 7.9 do 

Edital. DA ANÁLISE DOS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ITEM 7 DO EDITAL (COM EXECEÇÃO DO 

ITEM 7.9): As licitantes AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA e NE 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI também apresentaram toda documentação da habilitação 

válida, suficiente para cumprimento dos demais requisitos do item 7 do Edital e seus subitens. DO 

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: Vistos e examinados os documentos apresentados, a CPL julgou 

HABILITADAS as licitantes: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA e 

NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI. Quanto aos prazos e formas estabelecidas no art. 109 

da Lei 8.666/1993, acerca das decisões proferidas pela Comissão, foi dada a palavra aos representantes das 

licitantes, no entanto, os mesmos declinaram da prerrogativa de interposição de recurso nesta fase do 

certame. Assim, dando continuidade aos trabalhos, foram abertos os envelopes de nº 2 – Proposta de Preços, 

das licitantes habilitadas e registrados seus valores totais, sendo os seguintes: AGC CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS apresentou sua proposta de preços no valor global de R$= 1.416.337.98 (Um milhão 

quatrocentos e dezesseis mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos); VIA TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO LTDA apresentou sua proposta de preços no valor global de R$= 1.465.069,73 (Um milhão 

quatrocentos e sessenta e cinco mil e sessenta e nove reais e setenta e três centavos); e NE CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI apresentou sua proposta de preços no valor global de R$= R$= 

1.515.074,11 (Um milhão quinhentos e quinze mil setenta e quatro reais e onze centavos). Em seguida, as 

propostas apresentadas foram repassadas aos presentes para análise e rubrica. Finalizada as apreciações das 

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


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

  
PROCESSO Nº 106/2020  TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020                                                            

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza nº 26, Nobre – Paulista/PE. CEP: 53.401-560 
Fone: (81) 9.9942-1338 – E-mail:  cplobras.secad@paulista.pe.gov.br 

Página 4 de 7 

propostas por parte dos licitantes, a CPL concedeu a palavra aos mesmos para que registrassem suas 

considerações acerca das análises realizadas, no entanto, não houve quaisquer manifestações por parte dos 

mesmos. Tendo em vista que a análise das propostas demandaria de um maior tempo para sua conclusão, a 

CPL decidiu dar por encerrada a sessão, para encaminhamento das propostas de preços ao Setor de 

Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, consoante prerrogativa prevista no art. 38, 

inciso VI, da Lei 8.666/1993, e assim obter uma análise mais pormenorizada, do ponto de vista técnico, 

visando um maior embasamento em seu julgamento de classificação. Após a devolução dos autos, a CPL 

procederia com o julgamento das Propostas de Preços e seu resultado seria comunicado as licitantes por e-

mail e/ou por telefone, sem prejuízo de publicação em Diário Oficial. 

 
  No 16º (décimo sexto) dia do mês de julho 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 

106/2020 -  TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. A CPL iniciou a reunião com a releitura da ata do dia 

15/07/2020 e juntada do parecer técnico referente à análise das propostas de preços das licitantes 

habilitadas, emitido pelo Sr. Lídio Sérgio Valença de Souza – Engenheiro Civil, representante técnica da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, ao processo (em consonância com o art. 38, inciso 

VI, da Lei 8.666/93). DO PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA: Na análise de tal parecer, consta que as 

empresas AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA e NE 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI ATENDERAM a todas as exigências de formulação de suas 

propostas de preços, em conformidade com item 9 do edital e seus subitens. Em conclusão, o parecer opina 

pela CLASSIFICAÇÃO das empresas AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, VIA TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO LTDA e NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI no certame. Diante dos fatos, 

com o devido amparo e base na análise técnica da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos que 

verificou todos dos aspectos do ponto de vista técnico e de engenharia das propostas de preços, esta CPL 

decidiu pela CLASSIFICAÇÃO das empresas AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, VIA TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO LTDA e NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI. E, sendo o julgamento deste 

certame o de MENOR PREÇO GLOBAL, declarou a seguinte ordem de classificação: 1º LUGAR: AGC 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com proposta de preços no valor global de R$= 1.416.337.98 

(Um milhão quatrocentos e dezesseis mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos); 2º LUGAR: 

VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA com proposta de preços no valor global de R$= 1.465.069,73 (Um milhão 

quatrocentos e sessenta e cinco mil e sessenta e nove reais e setenta e três centavos); E 3º LUGAR: NE 
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI com proposta de preços no valor global de R$= 

1.515.074,11 (Um milhão, quinhentos e quinze mil, setenta e quatro reais e onze centavos). DO CRITÉRIO 

DE DESEMPATE (LC Nº 123/2006 – ARTS. 44 e 45): Sendo a empresa VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA (2ª 

colocada na ordem de classificação) a única participante enquadrada como ME/EPP no certame, e estando o 

valor de sua proposta de preços dentro da margem de 10% em relação ao valor da proposta de preços da 1ª 

colocada (empate ficto), se estabeleceu o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de proposta de 

preços com valor inferior a empresa classificada em 1º lugar, sob pena de preclusão do direito em caso de 

não cumprimento do prazo. O resultado do julgamento de classificação foi publicado no Diário Oficial da 

AMUPE (fl. 747) e comunicado aos participantes via e-mail (fl. 748). 

 
 Registra-se que a empesa VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou nova proposta de preços 

junto à CPL (conforme Arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006 – Critério de Desempate), durante o prazo 

estabelecido no julgamento de classificação, nem até a presente data. Sendo assim, manteve a ordem de 

classificação incialmente estabelecida pela comissão. 

 

4. DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA 

 
   Tendo em vista o regular andamento do presente procedimento administrativo e a clareza dos atos 

praticados, não se fez necessária realização de diligências. 

 
5. DOS RECURSOS 

 
Os prazos para interposição de foram respeitados pela Comissão Permanente de Licitação, porém 

nenhum ato foi recebido pela CPL. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
  Constam, ainda, no processo, informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, no que tange a dotação orçamentária pela qual correrá as despesas oriundas da presente Tomada 

de Preços: 

20101 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

15 451 2020 3.102       Melhoria de rede viária municipal 

4 4 90 51 Obras e instalações 

1001 0000 

1520 0000 

Recurso ordinário do Tesouro 

Transferência de Convênio da União 
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7. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
  É sabido que, no Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação tanto para 

aquisição de bens como para que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como fundamento 

Legal, na norma constitucional, o art. 37, inciso XXI, in litteris: 

 
 “Art.37 – omissis: 

(...) 

XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, às obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(...)” 

 
  Por sua vez, a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, regulamentadora do dispositivo 

constitucional em uso, prevêem a adoção de modalidades de licitação, entre elas a da Tomada de Preços. 

 

Com efeito, o art. 22 consagra na sua essência: 

 
“Art. 22. São modalidades de licitação:  
 
I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
 
§ 1o ... 
 
§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação.” 

 
 

 Analisado o dispositivo legal supramencionado à luz dos elementos fáticos trazidos à colação, 

observa-se inelutável aplicabilidade dos princípios licitatórios. 
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O procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as 

condições necessárias para atendimento do interesse público. Tendo em vista o enunciado em tela, vê-se 

clara a tipificação deste processo dentro dos preceitos ali defendidos. 

 
  O presente relatório é emitido com base nas informações e comprovações documentais trazidas aos 

autos, em estrita consonância com amparo do ponto de vista técnico e de engenharia, por meio de Pareceres 

Técnicos emitidos pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, restringindo-se esta Comissão 

apenas aos elementos objetivos apresentados. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, esta Comissão Permanente de Licitação de Obras, opina pela contratação da 

empresa: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com proposta de preço no valor global 

R$=1.416.337.98 (Um milhão quatrocentos e dezesseis mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito 

centavos), inscrita sob o CNPJ de n° 00.999.591/0001-52, com sede na Rua José de Alencar, 916 sala 704 – 

Ilha do Leite – Recife/PE – CEP Nº 50070-475, objetivando a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARA DUPLICAÇÃO DO 2º TRECHO DA PE 

01, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, com fundamento no art. 22, inciso II, § 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, submetendo ao Exmo. Sr. Prefeito para, em querendo, proceda com a adjudicação e 

homologação. 

 

É o relatório da Comissão, salvo melhor juízo. 

 
 
Paulista-PE, em: 27 de Julho de 2020. 

 

 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 

 
 

NELSON WILKER R. DE ARAUJO 
                 Membro 

                      LEONARDO SL DAMASCENO 
                       Membro 
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