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RELATÓRIO FINAL  
 
 
1 DADOS GERAIS 

1.1 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 

1.2 Objeto: Construção de cobertura da Quadra poliesportiva da ESCOLA MUNICIPAL DO 
PARQUE SÃO CRISTÓVÃO PROFESSOR JOÃO FERNANDES DA CUNHA com recursos 
próprios. 

1.3 Processo n°: 6466/2018 

1.4 Licitantes Participantes: 
 
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI; 
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI; 
GAN ENGENHARIA EIRELI; 
GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME; 
ZAHN ENGENHARIA EIRELI; 
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA.  

1.5 Data de Abertura das Propostas de Preços: 11/01/2019 às 09h30min 

1.6 Data de Abertura dos Documentos de Habilitação: 27/02/2019 às 09h30min 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS FASES CLASSIFICATÓRIA E HABILITATÓRIA 
 
2.1 Sobre a fase de classificação das Propostas de Preços 
 
Conforme o primeiro Relatório de Julgamento das Propostas de Preços acostado aos autos, 
as licitantes COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME, 
G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI e ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP foram “DESCLASSIFICADAS” 
por descumprimento ao Instrumento Convocatório e as empresas ENGEMAIS CONSTRUÇÃO 
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI e GAN ENGENHARIA EIRELI, “CLASSIFICADAS” por 
cumprimento aos requisitos editalícios quanto à Proposta de Preços. 
 
Ocorre que, após publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços no Diário 
Oficial do Município – DOM e Jornal de Grande Circulação, os quais se encontram acostados 
aos autos, dentro do prazo recursal houve interposição de recursos pelas licitantes GAN 
ENGENHARIA – EIRELI e G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, que foram julgados PROCEDENTES 
pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, amparado pelo setor técnico competente, 
alterando assim os termos do Julgamento das Propostas de Preço. 
 
Diante da procedência dos Recursos e da apreciação das contrarrazões oferecida pela 
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, foi gerado novo Relatório de 
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Julgamento das Propostas de Preços, subsidiado por Relatório emitido pelo setor técnico 
competente, motivando desta forma, uma nova classificação que considerou as licitantes 
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME e ENGEMAIS 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI “DESCLASSIFICADAS” pelos seguintes 
motivos: 
 

 COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA - Por não apresentar todos os itens solicitados na 
proposta de preços, deixando de atender ao item 13.5. “f” do Anexo 1 do Edital e apresentar 
inconsistências na composição de preços; 

 GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI ME - Por não apresentar todos os itens 
solicitados na proposta de preços, deixando de atender ao item 13.5 “f” do Anexo 1 do Edital 
e ao item 8.1.2 do edital; 

 ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI - Por apresentar Proposta 
de Preços com irregularidades, descumprindo o item 9.1.2 (d) do Edital. 
 
No mesmo entendimento, as empresas ZAHN ENGENHARIA EIRELI – EPP, G3 POLARIS 
SERVIÇOS EIRELI e GAN ENGENHARIA EIRELI, foram avaliadas como “CLASSIFICADAS” pelo 
cumprimento aos requisitos editalícios no que tange à Proposta de Preços. 
 
Conseguinte, após publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços com 
nova classificação no Diário Oficial do Município – DOM e Jornal de Grande Circulação, 
ambos do dia 21/02/2019, os quais se encontram acostados aos autos e, após expirado o 
prazo recursal, não houve manifestação por parte dos participantes. 
 
2.2 Da aplicação da Lei Complementar nº 123/06 e do prazo para apresentação de nova 
proposta e anexos readequados ao valor final ofertado 
 
Considerando que o licitante G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, que se declarou e comprovou-se 
como Microempresa – ME, encontrava-se em situação de empate ficto, isto é, com valor em 
percentual de até 10% (dez por cento) acima do valor da proposta de menor valor ofertada 
pela ZAHN ENGENHARIA EIRELI, em cumprimento à Lei Complementar nº 123/06 e aos itens 
11.1.9 e 11.1.9.1 do edital, o representante da G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI foi convocado, 
juntamente com todos os licitantes classificados para, em sessão pública no dia 27/02/2019, 
ofertar valor inferior ao da proposta de menor valor, tendo este ofertado o valor de R$ 
428.676,16 (Quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezesseis 
centavos), concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação de nova 
Proposta de Preços, passando assim a ser declarado o primeiro classificado no certame, 
conforme quadro a seguir: 
 

LICITANTES PARTICIPANTES 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 
VALOR 

 DA PROPOSTA (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 1º 428.676,16 

ZAHN ENGENHARIA EIRELI 2º 428.767,16 

GAN ENGENHARIA EIRELI 3º 464.348,38 

 
Ato contínuo, a Presidente informou que, considerando a presença dos 03 (três) licitantes 
participantes e classificados, procedeu à abertura e julgamento dos Envelopes B – 
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Habilitação dos mesmos, em conformidade com o que preceitua o inciso VI da Lei Municipal 
8.421/2013. 
 
2.3 Sobre a fase de habilitação  
 
Prosseguindo, conforme a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 27/02/2019, a Comissão 
junto ao técnico representante da DIRE/SMED, o Sr. Artur Gomes Silva, Engenheiro Civil, 
CREA nº 94396, passaram à abertura dos Envelopes B – Habilitação dos licitantes G3 
POLARIS SERVIÇOS EIRELI, ZAHN ENGENHARIA EIRELI e GAN ENGENHARIA EIRELI, passando à 
análise dos mesmos, constatando o cumprimento dos requisitos editalícios dos itens 10.1.1 
(Habilitação jurídica), 10.1.2 (Regularidade fiscal), 10.1.3 (qualificação técnica), 10.1.4 
(Qualificação econômico-financeira), 10.1.5 (Cumprimento do Dispositivo Constitucional) e 
10.1.6 (Documentação Complementar), pelos três licitantes em epígrafe, considerando-os 
“HABILITADOS”. 
 
Em seguida, a Presidente perguntou se os licitantes presentes desejavam recorrer da decisão 
da Comissão, tendo o licitante ZAHN ENGENHARIA EIRELI informado que sim. Do exposto, a 
Presidente suspendeu a sessão concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
apresentação das razões do recurso, a findar-se em 12/03/2019, bem como o mesmo prazo 
para apresentação das contrarrazões pelos demais licitantes, a partir da data referenciada.   
 
Em 28/02/2019 foi encaminhado à DIRE a nova proposta reformulada apresentada pelo 
licitante G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, para análise e emissão de Parecer do setor técnico 
competente. No dia 11/03/2019 à DIRE encaminhou à COPEL novo Relatório de Julgamento 
da Proposta de Preços, mantendo a classificação da mesma. 
 
Tempestivamente houve a interposição de Recurso Administrativo pela licitante ZAHN 
ENGENHARIA EIRELI, no entanto, por estarem presentes todos os subsídios imprescindíveis 
para sua análise e julgamento e diante do caráter meramente protelatório do Recurso, não 
existiu razão para se aguardar a apresentação de contrarrazões pelos demais licitantes, em 
respeito aos princípios da eficiência, celeridade e proteção do interesse público. 
 
Destarte, os membros da COPEL – Comissão Setorial Permanente de Licitação – respaldados 
pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 8.666/1993, bem como pela lei Municipal nº 
4.484/92, decidiu JULGAR IMPROCEDENTE o presente Recurso Administrativo, deixando de 
acolher os pedidos do recorrente ZAHN ENGENHARIA EIRELI, mantendo todos os termos do 
julgamento da proposta de preço e classificação do certame para aplicação das prerrogativas 
da Lei Complementar nº 123/06 quanto a empate ficto.  
 
3 DA DECISÃO DA COPEL 
 
Do exposto, a Presidente e demais membros da COPEL, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Municipal nº 8.421/2013 e demais legislações pertinentes e constantes do 
edital, com os pareceres técnicos da DIRE/SMED, cumpridos os requisitos editalícios 
quanto à proposta técnica, proposta de preços e documentos de habilitação, e as 
condições fixadas no edital e seus anexos, DECIDEM: 
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Com base no Art. 45, §. 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93, declarar vencedor do certame o 
licitante a seguir relacionada, com o respectivo valor, por ter apresentado a proposta mais 
vantajosa para a administração: 
 

LICITANTE VENCEDOR VALOR DA PROPOSTA (R$) 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 428.676,16 

 
Ato contínuo, após a adjudicação e homologação do certame pela Autoridade Superior, o 
Senhor Secretário Municipal da Educação, a Comissão encaminhará para publicação no DOM 
o resultado final da licitação.  
 
À consideração superior. 
 
Em, 13 de março de 2019. 
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