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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADO!
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA N° 02 - ABERTURA DA PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS
N° 01/2018 — PROCESSO N° 23005.004243/2017-29
Aos vinte e um dias do mês de maio dois mil e dezesseis, às 09 horas, a Comissão
Permanente de Licitação instituída pela Portaria no 030, de 23 de janeiro de 2018, reuniu-se
na sala de Licitações da UFGD, Paulo Roberto Batista, Kamila Morandim Maidana e Paulo
Marcelo Canazza da Silva, sob a Presidência do primeiro, em continuidade a respectiva
licitação, após a fase de habilitação, para ABERTURA dos envelopes de propostas referente à
Tomada de Preços n° 01/2018 — Contratação de empresa de Engenharia para obra de
Reforma dos prédios identificados como Cantina Universitária, COIN II e Divisão de
Patrimônio e Proteção da UFGD. Compareceram a sessão, através de seus representantes as
empresas FRANTZ PRESTADORA DE SER VICOS LTDA E JN ENGENHARIA LTDA - EPP.
Os envelopes de propostas permaneciam até então devidamente lacrados e armazenados, em
continuação a licitação foram abertos os envelopes das empresas habilitadas, após a fase de
recursos, quando se verificou então que os valores apresentados pelas empresas participantes,
foram: 01. FRANTZ PRESTADORA DE SER VICOS LTDA, CNPJ 22.437.562/0001-30
com o valor de R$ 329.672,64 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos). 02. JN ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 00.674.506/000186, com o valor proposto de R$ 349.955,70 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais e setenta).
As propostas foram inicialmente analisadas quanto aos requisitos formais previstos em
edital, itens 18 a 26, de onde se constatou: a proposta de menor valor, apresentada pela
empresa FRANTZ PRESTADORA DE SER VICOS LTDA, atendeu os requisitos formais,
com a apresentação do BDI, das planilhas sin(éticas, composição unitária e cronograma,
contudo a empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL adotou aliquota de ISS diversa. 2)
A proposta apresentada pela empresa JN ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ
00.674.506/0001-86, atendeu os requisitos formais, com a apresentação do BDI, das
planilhas sintéticas, composição unitária e cronograma, contudo não se realizou a análise de
mérito visto tratar-se da proposta classificada em segundo lugar.
A empresas detentora da proposta de menor valor, foi convocada nos termos do que
dispõe o edital (item 18.1.5.3) a ajustar o seu BDI e consequentemente sua proposta, devendo
apresenta-la no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, em razão do que dispõe o código
tributário do munícipio de Dourados, em seu artigo 251.
A CPL então informou, que atendido o prazo de convocação, a proposta de menor
valor, até então classificada em primeiro lugar, será encaminhada para a equipe de engenharia
da UFGD para análise, parecer e emissão do resultado final. Após, concluído os trabalhos da
equipe de engenharia verificando que a proposta atendeu plenamente as condições do edital, a
Comissão Permanente de Licitação, publicará o resultado do julgamento, o qual será
publicado em Diário Oficial da União e também comunicado as empresas participantes
através do e-mail indicado nas propostas, havendo necessidade de adequações ou recusa da
proposta apresentada os licitantes serão informados e convocados para novas sessões. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e demais presentes que concordam com tudo o exposto.
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MAPA COMPARATIVO DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018 — PROCESSO N°
23005.004243/2017-29.
Objeto: Contratação de empresa para obra para Reforma dos Prédios denominados Cantina
Universitária, COIN II e Divisão de Proteção e Património.
Valor Estimado: R$ 366.906,13
Un.

Empresas

01

FRANTZ PRESTADORA DE SER VICOS LTDA ME, CNPJ 22.437.562/0001-30

02

Valor R$

% de
Desconto

R$ 329.672,64

10,15%

R$ 349.955,70

4,620%

JN ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ
00.674.506/0001-86

Dourados-MS, _21 de maio de 2018.
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