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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS DE GARANTIA PARA PARTICIPAR 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h00, na 
Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, reuniram-
se os membros da Comissão Especial de Licitação – CEL, instituída pela Portaria 
n.º 19/SMSO/17, para analisar a documentação referente à garantia das propostas, 
cujos envelopes foram abertos na Sessão Pública, realizada em 07 de dezembro 
p.p., apresentadas pelo CONSÓRCIO FM RODRIGUES/CLD, composto pelas 
empresas FM RODRIGUES & CIA LTDA e CONSLADEL CONSTRUTORA E 
LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA. e CONSÓRCIO WALKS, composto 
pelas empresas WPR PARTICIPAÇÕES LTDA; QUAATRO PARTICIPAÇÕES S/A 
e KS BRASIL LED HOLDINGS LTDA. Após a análise formal das apólices da 
garantia para participação supramencionada, a Comissão cotejou as 
plurimencionadas garantias, com as exigências contidas na Cláusula 10 do 
Instrumento Editalício – Da Garantia da Proposta – Envelope 1, ocasião em que 
DECIDE declarar válidas as garantias apresentadas pelos proponentes, desde que 
seja obedecida a Cláusula 10.6.3 do Edital, tendo como obrigação o reajuste pela 
variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado –, após um ano da 
apresentação da mencionada garantia, entre o mês da data da entrega da 
proposta e o mês imediatamente anterior à renovação. Para a efetiva aceitação da 
apólice, deverão os concorrentes entregar à Comissão endosso da apólice 
apresentada, elevando o valor garantido total para R$ 41.944.952,00 (quarenta e 
um milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais), mantidas as demais condições, no prazo máximo e improrrogável de 5 
(cinco) dias úteis, conforme disposto no item 10.6.2 do edital.  A Comissão poderá, 
a seu critério, conforme facultado pelo item 12.1 do Edital promover diligência junto 
à SUSEP para verificação da regularidade e autenticidade das apólices 
apresentadas.  A Comissão comunica aos licitantes que, caso o contrato 
decorrente da presente licitação não seja assinado até 31 de Março de 2018, nos 
termos do item 10.6.1 do Edital deverá ser apresentado novo endosso das 
garantias, devidamente corrigidas conforme estipulado no item 10.6.3. Por 
oportuno, a Comissão Especial de Licitação registra ter ciência que o processo de 
licitação em tela encontra-se sub judice. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 
 
 

 
 

DULCE EUGÊNIA DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

  



 
 

Folha de informação nº ................... 
 

do Processo Administrativo nº 2015-0.097.424-9  em  14Dez2017  (a) ....................... 

 
2 

 

2 
 

 

JOSE DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO 

Membro 

 
 
 

JOSÉ THOMAZ MAUGER 
Membro 

 
 
 

MICHEL CÉLIO KANGE 
Membro 

 
 
 

GILBERTO ROSA 
Membro suplente 

 
 
 

LUÍS AUGUSTO PANADÉS 
Secretário 


