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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 002 - TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2016

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO
MUNICÍPIO - RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
Site Oficial do Município - http://www.riachao.pb.gov.br - 07/01/2016;
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certêtme - 07/01/2016;
INFORME MUNICIPAL - 07/01/2016;
Jornal A União - 08/01/2016;

Diário Oficial do Estado - 08/01/2016.

Licitantes cadastrados neste processo:
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME;

CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME;

CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME;

CR ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP;

ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Às 16:00 horas do dia 17/02/2016, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria no 0001/2016 de 04/01/2016, composta pelos servidores:
KALINE SILVA SANTOS - Presidente;

FRANCISCO BERNARDO DA SILVA - Membro;

ODIRLANE DA SILVA LIMA- Membro.

Em seguida, consideradas as observações apontadas durante o processo e analisados os elementos
apresentados, passou a informar:

Licitantes inabilitados por suas documentações não atenderem ao disposto no instrumento
convocatório:

CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME;

CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME.

Os envelopes contendo as Propostas de Preço dos licitantes considerados inabilitados, ainda
lacrados, serão devolvidos aos seus representantes.

Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou registrada a
desistência expressa dos licitantes de apresentarem qualquer interposiçào de recurso, foram
abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os quais
tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisadas as propostas o Presidente passou a
informar:

Os licitantes habilitados aprescntariim propostas, no aspecto formal, em consonância com as
exigências do instrumento convocatório.

Considerados os valores ofertados por cada proponente, devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, as observações apontadas durante o processo e os critério.s
definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor: R$ 113.274,85.

O valor global constante da proposta apresentada, bem como o resultado do certame com a devida
classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica
fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.






