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TOMADA DE PRf,ÇOS N" 001/2022.

Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h:30min, na sala da

Comissão Permanente de Licitaçào da Prefeitura Municipal de João Cost4 reuniram-se os membros da

Comissão Permanente de Licitação, ocasião em que foi instalada a sessão pública para deliberar sobre

o recebimento e abertura dos envelopes documentação e propostas, apresentadas à TOMADA DE

PREÇOS N'001/2022, nos termos da convocação publicada no MURAL da PMJC, DOU. DOM,

Jomal O Dia e LICITAÇÀO WEB/TCE, conforme consta dos comprovantes anexo nos autos,

objetivando a Contratação de empresa para a Recuperação e Regularização de 14.757,50m de

Pavimentação em Revestimento Primário no Trecho: Felipi a BR 020 e Santo Inácio a Pocinho, zona

rural do município de João Costa,?I, conforme Projeto, Especificações Tecnicas, Memorial

Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fisico-financeiro, objeto do Convênio N'
90415112020 - CODEVASF, constantes no edital. Declarada aberta a sessâo pelo Sr. Presidente, foi

constatada a presença de apenas 0l (uma) empresa interessadâ em participâr do certame. a empresa:

CoNSTRU-IOP ENGENIIARIA E CONSTRUÇÀO EIRELI, CNPJÀ4F: 16.990.345/0001-70,

representada por seu procurador legal o Sr. Paulo Afonso Guimarâes Moura, portador da CNH

04938260912 - DETRAN/PI e inscrito no CPF sob o no 039.835.993-89 - e-mail:

constnrtoncl'lstir smail.corn. A hora marcada deu-se início aos trabalhos com o recebimento dos

envelopes contendo: Envelope 0l - Documentação de Habilitação e Envelope 02 - Pmposta de Preços,

em seguida foram rubricados os lacres dos mesmos, pelos membros da Comissão e na presença do

representante presente e em seguida foi aberto o envelope de documento de habilitação da licitante e

por todos rubricados os seus conteúdos. Logo em seguid4 o Sr. Presidente solicitou aos mesmos que

conferissem e analisassem e que se manifestassem sobre os documentos apresentados, após análise

feita pelos membros da Comissào, foi observado que a empresa apresentou documentação em

conformidade ao ato convocatório, sendo. portanto, declarada HABILITADA e informou que estava

abeÍo o prazo para as manifestaçôes de razôes de recursos, conforme o que se refere o AÍ. 109, inciso

I, letra "a", da Lei n'8.666193, com suíts âlterações, onde foi observado que nào houve manifestação

contrária à habilitaçâo da licitante. Logo em seguida, procedeu-se a abefira do Envelope 02 -

Proposta, depois de rubricados e conferido pelos membros da Comissão, foi constatado que a mesma

apresentou propostâ com o seguinte valor: CONSTRUTOP ENCENHARTA E CONSTRUÇÀO

Prefêitura dê Joâo Costa
1o de Janeiro, s/no. - Cêntro - .76t000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01612580/0001-30
Telefone (89) 348G0122

E-mail: Iicita coespm ic@q m a il. com
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EIRELI, CNPJÀ{F: 16.990.345/0001-70, apresentou proposta no valor global de RS: 716.931,87

(setecentos e dezesseis mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos). Ato contínuo o

Sr. Presidente declarou como CLASSIFICADA a proposta da empresa acima citada. Logo em seguida

concedeu prazo para devidas manifestações, conforme ao prazo recursal a que se refere o Art. 109,

inciso I, letra "a", da Lei n'8.666/93, com suas alterações posteriores, mas não houve manifestação.

Diante da renúncia dos membros da CPL o Sr. Presidente informou que a pmposta será encaminhada

para o Setor de Engenharia da PMJC para análise e parecer técnico, informou ainda que logo que seja

analisada e expedido o referido parecer, a empresa será comunicada do presente resultado através do

endereço eletrônico previamente informado para este Íim, e-mail: constrr.rtopeng,ir gmail.conr. Por fim

o Sr. presidente deu por encerrada a reuniào, lavrando-se a presente ata que depois de lida e achada

conforme vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

IE OLI\'EIRA Eric ererra
Prcsideite COPEL
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LICITANTE:

CONSTRUTOP ENGENHARLA E CONSTRUÇÀO EIRELI
CNPJ, MF: I 6.990.345/000 l -70
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Prêfeitura de João Costa
Avenida 1o de Janeiro, s/no. - Centro - 64.765-000 - João Costa - Pl.

CNPJ: 01 61 2580/0001 -30
Telefone (89) 3486-0122qnr

E-mail: licitacoesomi c@qmail.com
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