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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Departamento de Licitações 

 

  
ATA DE ABERTURA E HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL “SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEI-
RA” -  SEMED. 
 
Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 14h00min na Sala de Reuniões da 

Secretaria Municipal de Planejamento, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada 

pela Portaria nº 355/2015, Giovani Vinícios Raponi, Presidente da CPL; Glória Maria Ribeiro, João 

Valentim da Silva, Aline Pereira Lopes Colosimo, Membros da CPL, a fim de proceder a classifica-

ção final das Propostas do Processo acima identificado. Na presente data foi entregue a comissão o 

Parecer Técnico emitido pelo Secretário de Planejamento, Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, 

através do Memorando SEMUP/DEPU/035/2015, referente a proposta apresentada da empresa W. 

CID CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP. A comissão após análise do referido pare-

cer e em atenção ao estabelecido no edital e com fulcro na Lei de Licitações decide por DESCLAS-

SIFICAR a empresa W. CID CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI – EPP. Em análise da 

planilha orçamentária verificou-se que não foi apresentada quantidade e nem preço total para o item 

5.14 o que influencia no preço total da obra apresentado pela empresa. Verificou-se também que na 

composição de custo não foi considerado o valor de BDI para composição de custo unitário de cada 

item. Conclui-se que não cabe a incidência desse percentual sobre o custo unitário proveniente da 

composição de custo. Além disso, na planilha orçamentária, a coluna preço unitário apresenta o va-

lor do custo unitário proveniente da composição de custo, multiplicado pelo percentual do BDI, ou 

seja, o BDI está incidindo duas vezes sobre o custo unitário de cada item, o que torna o valor total 

da obra superestimado. Diante do exposto a comissão decide suspender a sessão e abrir o prazo re-

cursal. O presente processo fica com vista franqueada aos interessados. Nada mais havendo a con-

siderar, após lida e achada conforme, esta Ata vai assinada por todos os presentes. 

 
Giovani Vinícios Raponi 
Presidente da CPL 
 
 

Glória Maria Ribeiro 
Membro da CPL 
 

 
João Valentim da Silva  
Membro da CPL 
 
 

 
Aline Pereira Lopes Colosimo  
Membro da CPL 
 

 


