A

CPL - Comissão

Permanente de licitação

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 00001/2021 - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00139/2021 - PMBEX

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE
BAYEUX-PB

ATA DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na sede do

Centro Administrativo Municipal, localizada na Av. Liberdade, 2637 - SESI - Bayeux - PB, a Comissão
Permanente de Licitação, sob a presidência de Alice Soares da Silva e os membros Tiago dos Santos
Araújo e Melanie Wendy Silva de Oliveira, abriu a reunião para JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
concernente à licitação em referência.

Dando continuidade, a Comissão de Licitação fez constar os seguintes preços: CLPT

CONSTRUTORA EIRELl, CNPJ: 25.165.699/0001-70, pelo valor total de R$ 613.026,37 (seiscentos e
treze mil e vinte e seis reais e trinta e sete centavos); SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E
REPRESENTAÇÃO EIRELl, CNPJ: 08.580.840/0001-82, pelo valor total de R$ 640.680,97 (seiscentos e
quarenta mil e seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos); e CONSTRUTORA GURGEL SOARES

LTDA, CNPJ: 05.052.764/0001-44 pelo valor iotal de R$ 664.641,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil

e seiscentos e quarenta e um reais e sete centavos). A sessão foi susp||isa
)||isa para aná]ge
anajge da pplanilha
orçamentária e composição dos preços unitários.
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Após análise das propostas de preços e seus anexos, a Comi^®|ehcgou ao seguinte resultado:
EMPRESAS CLASSIFICADAS:

• SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E - REPRESINTACAO' EIRELl, CNPJ:
08.580.840/0001-82, pelo valor total de R$ 640.680,97 (seiscentos e quarenta mil e
•

seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos);
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ: 05.052.764/0001-44, pelo valor total de

R$ 664.641,07 (seiscentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e
sete centavos).
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:

•

CLPT CONSTRUTORA EIRELl, CNPJ: 25.165.699/0001-70. A licitante descumpriu os
subitens: 11.2 "e". Deverá conter ainda no Envelope "02" da Proposta Comercial, os
seguintes documentos: Declaração de que nos preços unitários propostos estão
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incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra,Transporte independentemente de
percurso. Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e
quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar, devidamente
assinada pelo Representante legal; 11.2 "f. Deverá conter ainda no Envelope "02" da
Proposta Comercial, os seguintes documentos: Declaração, assinada pelo representante
legal da licitante de que reconhece a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX o direito de
promover ajustes, no plano de execução da obra, ao longo da realização da mesma, de

forma a melhor compatibilizá-lo com o Cronograma Físico aprovado; e 11.2 "g".
Declaração de que assume inteira responsabilidade pela Execução dos Serviços objeto
deste Edital, de que iniciará os serviços no prazo máximo de 05 fcincol dias, contados da

data de emissão da Ordem de Serviços, devidamente assinada pelo Representante legal
dalicitante.

Portanto, ante todo o exposto, a empresa SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 08.580.840/0001-82 foi declarada vencedora deste certame.

Nada a mais a tratar, a Presidente encerrou a Sessão às doze horas, da qual, para constar,lavrouse a presente Ata que, lida e achada em conforme, vai devidamente assinada pela Comissão Permanente
de Licitação.
Notifiquem-se aos interessados. Publique-se.

.%são
' lóíwão
Ij Tia^ dos^ânto^Arauí^
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Mulanie Wendy Silva de Oliveira
MEMBRO DA CPL
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