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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.° 03/2018 - PROCESSO Nº 1074/2018 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para deliberarem sobre a continuidade do processo em 

epígrafe, referente à Tomada de Preços supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa para Reforma do Campo de 

Futebol Alberto Dunk Filho, no Município de São Carlos. 

 

Tendo sido abertos os envelopes de propostas dos licitantes e como consequência, obtidos os valores abaixo, 

propostos por estes para esta contratação e tendo sido notado que o BDI apresentado pela empresa Fragalli resulta em 

percentual total de 1,40% relativo a lucro e tributos, a Comissão solicitou manifestação da unidade responsável, que encaminhou 

o processo para manifestação do Jurídico desta Administração. 

 

Fragalli Engenharia EPP – R$ 226.912,23 

BJL Construtora EPP – R$ 227.063,57 

AMX Ambiental EPP – R$ 254.838,26 

 

Em retorno, a Manifestação jurídica sugere, pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a 

desclassificação da proposta da licitante Fragalli, com base em orientações do TCU, doutrinas publicadas sobre o tema e 

principalmente, seguindo seu próprio entendimento já firmado em processo administrativo anterior. 

 

Pelo exposto, a Comissão decide desclassificar a proposta da licitante Fragalli, declarando em decorrência, a 

empresa BJL VENCEDORA desta licitação. 

 

Este resultado será divulgado pelos meios e formas legais e encaminhado aos participantes, preservando o direito 

de manifestação de quaisquer interessados.  

 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos. 

 

 

 

Roberto C. Rossato   Patrícia Aparecida Custódio Nunes Fernando Jesus Alves de Campos 

Presidente    Membro    Membro  

 

 


