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ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS   

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

na sala de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros da Comissão Permanente 

de Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, na forma da  Portaria 

nº 3.579/2020 para a continuidade dos trabalhos referente à análise das propostas 

Tomada de Preços nº 004/2020 cujo objeto visa a Contratação de empresa 

especializada para execução do projeto de modernização do Parque 

Luminotécnico visando a adequação da iluminação pública com utilização de 

luminárias LED, com elaboração de projeto executivo de distribuição e 

substituição da iluminação pública em vias e áreas públicas dentro do perímetro 

urbano do Município de São João Batista do Glória/MG. Participam desta fase as 

seguintes empresas que foram habilitadas na fase anterior: SIGMA ENGENHARIA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA, CANTONALE 

SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI e QUARK ENGENHARIA EIRELI. A sessão havia 

sido suspensa tendo em vista a complexidade da documentação que compõe as 

propostas comerciais e a necessidade de análise aprofundada das planilhas, 

memoriais, cronogramas, composições, laudos de iluminância e afins. Encaminhado 

para o Setor de Engenheira e para a Secretaria de Infraestrutura estas manifestaram 

nos termos dos documentos retro. Registra-se nesta ata o erro de digitação constante 

na folha dois, linha 07, 08 e 09 da ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS COMERCIAIS do dia 20/08/2020 

considerando que, onde se lê: “As empesas SIGMA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA e QUARK ENGENHARIA EIRELI 

apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram declaradas habilitadas” 

leia-se: “As empesas SIGMA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

CANTONALE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, CONSTRUTORA REMO LTDA e 

QUARK ENGENHARIA EIRELI apresentaram toda a documentação exigida no edital e 

foram declaradas habilitadas”. Não estando presente nenhum dos representantes das 

licitantes, a presidente iniciou a sessão discorrendo sobre os pontos levantados na 

análise técnica. Após todos as considerações, delibera por: a) desclassificar a 

proposta da empresa QUARK ENGENHARIA EIRELI tendo em vista a não 

apresentação do “detalhamento de encargos sociais” exigidos no item 6.1.1.5 do edital 

bem como, apresentou a “composição do custo unitário” sem inserir o item 1.1 da 

planilha orçamentária (braço de aço, curvo, pesado, galvanizado à fogo para 

iluminação pública, 1.80 mts c/ sapata.) b) classificar as propostas das empresas 

SIGMA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA REMO 

LTDA e CANTONALE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI tendo em vista terem 

apresentado propostas nos termos do exigido no edital. Por tudo isso e, considerando 

que o critério de aceitabilidade das propostas é o de “menor preço global – valor 
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máximo” declara-se a licitante CANTONALE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI 

vencedora do certame pelo menor preço global, qual seja: R$1.011.402,58 (um 

milhão, onze mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) ficando a 

empresa SIGMA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA classificada em 

segundo colocado com o valor de R$1.090.364,13 e CONSTRUTORA REMO LTDA 

classificada em terceiro colocado com o valor de R$1.169.328,36. Assim sendo, 

delibera-se por conceder aos licitantes o prazo descrito no Art. 109 da Lei 8.666/93 

para que, querendo possam apresentar recurso. Pautando-se pelos princípios da 

celeridade e eficiência, delibera-se por efetuar as comunicações acerca deste 

procedimento por meio dos seguintes email: cantonale@kelluz.com.br, 

sigmaltda@terra.com.br, gco@remo.com.br e licitacao.mg@quarkengenharia.com.br. 

Por tudo isso e, em nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerra a 

sessão lavrando a presente ata que vai assinada pelos presentes.    

 

 

Laila Cristina Pereira 

Presidente da CPL 

 

 

Rossine José de Almeida 

Membro 

 

 

Letícia Paola dos Reis Mendes 

Membro 
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