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Ao sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14h00min, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada 

pela Portaria nº. 0206/2019 que designou Jefferson Meister Pires e demais membros da 

comissão para procederem à abertura dos envelopes de nº 02 referentes ao EDITAL DE 

LICITAÇÕES N.º 02/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO - TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 3681/2019, DESTINADA À CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA 

DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TUBERCULOSE – TBC 

(PRÉDIO DA ANTIGA UCE).  Revendo os atos anteriores, ficou constatado que após 

análise técnica e parecer emitido, a comissão de licitação reuniu-se na data de 24/04/2019 

para realizar a avaliação da habilitação das empresas licitantes, onde foi declarado que as 

empresas COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA-ME e PROJEOBRA ENGENHARIA LTDA 

estavam HABILITADAS na fase documental, ficando marcada para a data de hoje a sessão 

pública para abertura do envelope de nº 02 (Proposta de Preço). A sessão pública foi 

iniciada às 14 horas com a participação do representante da empresa COOPERFORÇA DO 

BRASIL LTDA-ME, Sr. Leandro Hilário Meireles, portador do CPF 688.933.700-00. De 

imediato o Sr. Presidente da comissão passou à abertura dos envelopes de nº 02 e análise 

da proposta da empresa COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA-ME, que cotou o valor global 

de R$ 357.268,55 (Trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais com 

cinquenta e cinco centavos) e a empresa PROJEOBRA ENGENHARIA LTDA, que cotou o 

valor de R$ 376.286,41 (Trezentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais com 

quarenta e um centavos). Com base na proposta apresentada e no item 6.2 do edital a 

Comissão de Licitação DECLARA como VENCEDORA do certame a empresa 

COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA-ME, CNPJ 08.641.549.0001-77, com o valor global de 

R$ 357.268,55 (Trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais com 

cinquenta e cinco centavos). Devido a diferenças de centavos de real entre os valores 

encontradas na planilha da proposta vencedora com a planilha orçamentária apresentada 

pela Prefeitura, nos itens 1.4.10, 1.13.14, 1.14.4, 1.14.11, 1.14.13, 1.15.7, 1.15.9, 1.16.2 e 

1.18.9. A Comissão de licitação diligenciou junto ao Setor de Projetos pertencente à 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano , a qual informou que o sistema utilizado pela 

Caixa Econômica Federal não admite que o valor unitário do item seja superior ao valor 

cadastrado no sistema da Caixa,  ainda que seja de R$0,01(Um centavo de real), por esse 
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motivo a comissão solicita à empresa COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA-ME a adequação 

dos itens supracitados na planilha, com total ciência dos fatos citados. Abra-se prazo 

recursal de 5 dias uteis conforme o Art. 109 da Lei 8666/93. Nada mais a registrar em ata o 

Sr. Presidente encerrou a sessão ás 15h40 e para constar eu, 

_________________________ Simone de Almeida, matricula 7188, digitei a presente ata 

que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais 

membros da comissão. 

 

 

_____________________________________ 

Jefferson Meister Pires – Pres. CPL 

 

 

_____________________________________________ 

Elisandra Soares Machado Nunes – Membro CPL 

 

 

 

Licitante: 

 

_____________________________________ 

COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA-ME 

 


