PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 170 – 27.674/2016
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER - SEMDEL.

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de 2020, na Sala de Sessões da Central Permanente de Licitação do
Município de São Luís, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Q 09, Calhau, nesta cidade, em sessão pública o
MEMBRO RELATOR, ANDROS RENQUEL MELO GRACIANO DE ALMEIDA e os MEMBROS MARCELO DE ABREU
FARIAS COSTA e TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS, tudo em conformidade com o que consta do Processo
Administrativo acima mencionado, para proceder à sessão da Tomada de Preços n° 001/2020/CPL, de interesse
da SEMDEL o qual tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil no
Campo de Futebol e Vôlei de Areia, localizado na Rua 14, s/n, Cohatrac III em São Luís - MA.
Às 09:10 horas, o MEMBRO RELATOR deu início aos trabalhos. Apesar da publicação do aviso desta sessão no site
da CPL e enviada diretamente por e-mail aos licitantes, não houve o comparecimento dos licitantes que participam
deste certame.
O MEMBRO RELATOR comunicou na sessão anterior realizou os envelopes de proposta de preços, onde foi obtido os
seguintes preços:
Nº

EMPRESA

VALORES

01

ALPHA OMEGA SERVIÇOS EIRELI

R$ 86.476,22

02

CORPORAÇÃO EVEREST EIRELI

R$ 95.691,35

As propostas foram remetidas para a SEMDEL para análise.
Acerca da proposta apresentada pela empresa ALPHA OMEGA SERVIÇOS EIRELI, o Engenheiro da SEMDEL constatou
que a proposta atendeu os requisitos do Edital, decidindo a comissão por classificar a proposta da empresa ALPHA
OMEGA SERVIÇOS EIRELI.
Acerca da proposta da empresa CORPORAÇÃO EVEREST EIRELI, o Engenheiro da SEMDEL constatou que a empresa
apresentou todas as peças exigidas no Edital. Contudo, conforme constatou a equipe técnica da SEMDEL, a Planilha
Orçamentária apresentada está de acordo com os ditames da primeira publicação do certame, considerando a mesma
invalidade.
Em que pese o respeito pela douta opinião do técnico, segundo a jurisprudência dominante do Tribunal de Contas
da União determina que desconformidades existentes no conteúdo das propostas apresentadas, desde que não altere
o valor global da proposta, a mesma pode ser ajustada em sede de diligência, vejamos:
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Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem
a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário).
A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes
não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a
Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção
das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 –
Plenário).
Assim, cabe a Administração a realização de diligência e não simplesmente desclassificar a mesma.
Contudo, tendo em vista que a proposta da empresa CORPORAÇÃO EVEREST EIRELI é a segunda colocada e a sua
reforma não mudará o resultado do certame, a realização de diligência apenas retardará o fim do processo.
Desta forma, a Comissão decide classificar da empresa CORPORAÇÃO EVEREST EIRELI, ressaltando que se caso a
empresa venha ser convocada para substituir a empresa ALPHA OMEGA SERVIÇOS EIRELI em uma hipotética não
celebração do contrato ou rescisão do mesmo, vindo a CORPORAÇÃO EVEREST EIRELI a ser contratada no âmbito
deste certame, que se proceda a devida correção da Planilha Orçamentária, sem que haja majoração do preço
apresentado em sua proposta, como condição necessária para a celebração do contrato.
Por fim, a Comissão decide por declarar a empresa ALPHA OMEGA SERVIÇOS EIRELI como vencedora do certame.
A presente decisão deverá ser publicada no Diário Oficial do Município de São Luís para abrir o prazo de recurso.
Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata, que é assinada por todos os presentes.
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