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ATA DE REUNIÃO 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h00min, na 

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

nomeada pela Portaria nº. 077/2022 que designou Jefferson Meister Pires e demais 

membros da comissão para procederem à continuidade dos atos referentes ao EDITAL DE 

LICITAÇÕES N.º 03/2022 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – TIPO MENOR 

PREÇO GLOBAL – QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA 

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.M.E.F. PROFª ROSANE AMARAL DIAS, LOCALIZADA 

NA RUA LEOPOLDO JOHANN N° 20 BAIRRO PASQUALINE”. O Sr. Presidente da 

Comissão deu início à reunião revendo os atos anteriores, onde ficou constatado que, 

conforme ata lavrada em sessão pública ocorrida no dia 08/11/2022 foi aberto o envelope 

de nº 02 (Proposta) da única licitante habilitada, a empresa IDEA ENGENHARIA E 

CONSTRUTORA LTDA que cotou o valor de R$ 5.699.721,39 (Cinco milhões seiscentos e 

noventa e nove mil setecentos e vinte e um reais com trinta e nove centavos). Em ato 

contínuo a Proposta apresentada foi enviada ao setor de projetos da SMPUH para análise 

técnica da mesma, o qual foi respondido no dia 16/11/2022 através de Parecer Técnico 

assinado pela servidora Ana Paula Massochin, arquiteta com registro no CAU nº 13-242-0 e 

pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Sr. Rafael Stroher, onde 

consta que a proposta da empresa IDEA está em desacordo com os parâmetros exigidos no 

item 6.1 letra “d.4” do edital de Concorrência Pública 03/2022. Com base no parecer técnico 

supracitado, a Comissão de Licitação DESCLASSIFICA a proposta da empresa IDEA 

ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e invoca o disposto no artigo 48 §3º da Lei 

8.666/1993 para abrir o prazo de oito (8) dias úteis para apresentação de nova proposta por 

parte da licitante IDEA escoimada das causas de sua desclassificação apontadas no 

parecer técnico da SMPUH. Nada mais a registrar em ata o Sr. Presidente encerrou a 

reunião ás 13h50min e para constar eu, _________________________ Alaudelon de 
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Araújo Luiz, matricula 5689, 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 

 

 

 

_____________________________________ 

Simone de Almeida 
Membro CPL 
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