
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMAtlENTE DE LICITAÇÃO

ATA 002 - TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2021

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos
procedimentos relativos á 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 Riachâo/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:
AVISOS DA LICITAÇÃO;
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.

PUBLICAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DATA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 02/09/2021;
INFORME MUNICIPAL - 02/09/2021;

SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 02/09/20
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 08/09/2021.

Licitantes cadastrados neste processo:
1. CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ: 17.620.703/0001-15;
2. CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.711.343

Às 09:00H do dia 16/09/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação^ designada
pela Portaria n° 0001/2021-GP de 04/01/2021, composta pelos servidores:
JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA - Presidente;

JOSILENE DA COSTA SANTOS - Membro;

FRANCISCO BERNT^O DA SILVA - Membro.

A Presidente abriu a reunião e informou aos membros da CPL, que o objetivo da mesma
era abrir os envelopes propostas de preços da Licitação acima mencionada, pois, já
transcorreu o prazo legal, após a publicação da fase de Habilitação.

Após abrir e analisar o envelope de Proposta de Preços apresentado pela licitante
habilitado, chegou-se ao seguinte resultado:

1. CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.711.343/0001-46, com o
valor de R$ 240.011,98;

Informou aos presentes que o resultado será publicado nos mesmos meios oficiais de
comunicação que foram publicados os avisos do referido certame, após transcorrido o
prazo recursal, o processo será encaminhado para a PROJU para parecer e posteriormente
tomará seu rito normal.

Considerações da Presidente;

A Presidente agradeceu a presença dos membros da equipe de apoio e passou os seguintes
avisos:

a) A fase de habilitação teve ampla divulgação nos meios oficiais de comunicação;
b) Foi dada a tolerância de quinze minutos após o horário marcado para essa reunião,

mesmo assim não compareceu nenh^Im licitante;
c) Que dos 2 licitantes cadastrados no certame, apenas 01 teve envelope de proposta

aberto, pois, foi o habilitado;



d)

e)

f)

g)
h)

Que agradece a presença do Assessor Técnico Especializado da empresa UP — Comércio
e  Serviços Ltda, o senhor Ubiratan Batista da Silva, pela assessoria
especializada prestada a Presidente e aos membros da CPL;
Que não ocorreu nenhxim ato que desabonasse essa sessão pública;
Que a proposta apresentada foi analisada pela comissão e que ainda hoje será
publicado o resultado da desta fase, abrindo-se o prazo legal;
Que o processo tomará seu rito noinaal;
Por fim mais \ima vez agradeceu a presença dos membros da eq[uipe de apoio;

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada. Riachão/PB, 16 de setembro de 2021.
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