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Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia civil, para realizar os serviços de
CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO no município de Riachão/PB, recurso oriundo do
Ministério do Turismo sob o Contrato de Repasse n" 1066027-29/2019 e registrado no
SICONV sob N° 887970.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente,
utilizando-se do seguinte meio de divulgação:
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 10/08/2021;

^ INFORME MUNICIPAL - 10/08/2021;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - HTTP://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 10/08/2021;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 13/08/2021;
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 16/08/2021.

Licitantes cadastrados neste processo:

•  CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ: 17.620.703/0001-15;

•  CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.711.343/0001-46.

ÀS 09:00 horas do dia 02/09/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Lici^açãOi
designada pela Portaria n® 0001/2021-GP de 04/01/2021, composta pelos servidgre
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA - Presidenta ;

JOSILENE DA COSTA SANTOS - Membro;

FRANCISCO BERNARDO DA SILVA - Membro;

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocat
Presidenta abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.'

Licitantes qualificados a participar desta reunião:

• CONSTRUTORA APODI EIRELI - Envelope sem representante: participação válida;

• CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - Representante: PAULA VIRGÍNIA DAMASIO
PEREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, REPRESENTANTE COMERCIAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NA

RUA JORNALISTA GENÉSIA GAMBARRA FILHO, 115 - CASA - BANCÁRIOS - JOÃO PESSOA - PB,
CPF N° 010.584.004-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE N® 2.686.294 SSP/PB.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes
Documentação os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Conferidos os
elementos apresentados, passou a informar:

Licitante inabilitado por sua documentação não atender ao disposto no instrumento
convocatório:

CONSTRUTORA APODI EIRELI:

a) Deixou de atender em sua plenitude o item 8.2.5, quando deixou de atender o item
8.2.5.7, pois, a licitante deixou de apresentar a DFL - Disponibilidade
Financeira Liquida, que deve ser apresentada e assinada pelo representante legal
da empresa;

b) Descumpriu o Item 7.6, pois não apresentou a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta exigida no item 7.5.1, pois, no caso de envelopes
protocolados ou enviados via postal é uma condição de habilitação, copforme
instrumento convocatório.



o envelope contendo a Proposta de Preço do licitante considerado inabilitado, ainda
lacrado, será devolvido ao seu representante. O mesmo será notificado para pegar
envelope, caso não compareça para pegar o envelope, transcorrido o prazo de 60 (sessenta)
dias, o envelope será incinerado.

A Presidenta informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos
ocorrerá no próximo dia 16 de setembro de 2021, abrindo-se com a última data da
publicação da fase de habilitação o prazo recursal, previsto na legislação vigente.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes qualificados nesta reunião
permanecem lacrados em poder da Comissão.

Facniltada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações da Presidente:
a) A Presidente agradeceu a presença dos membros da CPL, do Assessor Técnico o

Senhor Ubiratan Batista da Silva (UP - Comércio e Serviços Ltda) e da Licitante
presente.

b) Informou a todos que o certame teve ampla divulgação nos meios oficiais de
comunicação;

c) Que não ocorreu nenhum fato que desabonasse a realização da sessão e do certame;
d) Que uma das licitantes foi inabilitada por não atender o instrtunento

convocatório em sua plenitude;
e) Que foi marcada a data da nova reunião para continuidade dos trabalhos;
f) Por fim mais uma vez agradeceu a presença de todos.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada. Riachão/PB, 02 de setembro de 2021.
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