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Ata da Tomada de Preços Nº 005/2015 - Processo Administrativo nº. 3239/2015 – 

Menor Valor Global.  

 

Às nove horas do dia 25 (Vinte e cinco) do mês de setembro do ano de dois mil e 

quinze, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na Avenida 

Brasil, S/N, Setor Central, São Simão/GO, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente 

de Licitações da Prefeitura Municipal de São Simão/GO, Rodrigo Cardoso de Paiva e 

Durval Marques Ferreira e Sílvia Batista Luz Marcelino, membros, nomeados através do 

Decreto Municipal nº. 531/2015, de 21 de setembro de 2015, para atuarem no julgamento 

das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 005/2015, conforme previsto no 

respectivo Edital objetivando a contratação de serviços técnicos especializados na 

elaboração de projetos arquitetônicos como construído, conforme descritos, para 

atendimento das Secretaria de Administração; Educação; Esporte; Infraetrutura; 

Turismo e Meio Ambiente do Município de São Simão/GO, de acordo com as 

condições e especificações constantes no Edital, seus anexos, regidos pela Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006; do Decreto n.º 6.204, de 05.09.2007 e, 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores. Foi 

reaberta a Sessão Pública, e o Presidente informou aos presentes que, de acordo com o 

edital daria tolerância de 15 minutos. Decorrido o prazo, o Presidente iniciou a sessão, 

estando presentes os representantes das empresas: EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA, 

inscrita no CNPJ de nº 06.198.426/0001-88, com sede na Avenida Goiás, nº4300, Quadra 

38 Lote 21, Setor Crimeira Oeste, Cep. 74.563-220, Goiânia – Goiás, Tel: (62) 3432-9863 

e-mail: evoluçãoengenharia2004@hotmail.com , neste ato representada por FABIO 

CARDOSO FERREIRA, inscrito no CPF de nº 928.450.451-15, RG de nº 10065, residente 

e domiciliado em Goiânia/GO; ENGENHEIRO LUCIANO DE CASTRO PERERIA 

(que concorre como pessoa física), inscrita no CREA-GO de nº5575/D, Inscrito no CPF 

de nº 560.850.526-34, e RG de nº 1.541.294 SSP-GO, com endereço na Rua Professor 

Joaquim Pedro nº177 – Centro – Rio Verde – Goiás, Tel: (64) 9943-6767, e-mail: 

novacasper.engenharia@gmail.com. O Presidente ressaltou que todas as empresas foram 

notificadas quanto a reabertura da sessão, da apresentação dos recursos e das contrarrazões 

d do julgamento da Administração. O Presidente então abriu os envelopes de preços. Os 

valores ofertados foram: 

EMPRESA VALOR OFERTADO 

EVOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA R$ 127.500,00 

LUCIANO DE CASTRO PERERIA R$ 127.000,00 

PR ENGENHARIA COMÉRCIO E IND. LTDA R$ 119.831,25 

 

Foi solicitado aos presentes que rubricassem as propostas. Os representantes fizeram o 

seguinte apontamento: 1) LUCIANO DE CASTRO PEREIRA: Aponta que o BDI 

apresentado pela empresa PR ENGENHARIA diverge da fórmula determinada pelo TCU, 

de acordo com o Acórdão nº 2622-37/13-P. O percentual apresentado de 25% do BDI ao 

ser aplicado a fórmula do TCU, ficaria superior a 28%, estando em discordância com as 

regras do acórdão para o objeto em questão. A empresa não apresentou a declaração 

solicitada no item 15.12 do anexo I. Por último, não apresentou cronograma físico-

financeiro solicitado como anexo da proposta de preços, conforme item 10.3.1.1 alíneas a, 

b, c e d do Edital. O Presidente decidiu então suspender a sessão e abrir o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a apresentação das peças recursais e no mesmo prazo as empresas 

interessadas em enviar suas contrarrazões. Questionado os presentes se desejam constar 
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algo em Ata, todos declinaram. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão. 

Registra-se que o certame teve término às 10:20h. 
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