PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

ATA DE HABILITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação
Convite Nº 001 / 2020
Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), nesta Cidade e Município
de Solidão, Estado de Pernambuco, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Solidão, situada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184, Centro – Solidão – PE – CEP:
56.795-000, reuniram – se, às 10:15 ( dez horas e quinze minutos ), em sessão pública, os
membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solidão, o Srº.
Mayco Pablo Santos Araújo, Presidente, a Srª. Deyse Ferreira Nascimento, membro, e a
Srª. Regina Cristiane Caitano Cirino Souza, membro, abaixo assinados, encarregados, nos
termos do Processo de Licitação nº 029/2020, de dirigir e julgar o Convite nº 001/2020,
destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa especializada para
construção de pavimentação na travessa Nossa Senhora Aparecida 01 e Travessa Nossa
Senhora Aparecida 02, na sede deste município, e construção de pavimentação na rua
Central do Povoado São Francisco, em Solidão-PE. Com a finalidade de dar continuidade
a Habilitação no correspondente convite. Dando continuidade aos trabalhos, foi verificado
que dentro do prazo estipulado para interposição de recursos, quanto as habilitações
julgadas na última sessão, não houve manifestação ou qualquer intenção de interpor
recurso por nenhum licitante participante ou qualquer outro interessado, relativo ao
presente certame. Diante dos fatos expostos a CPL decide por marcar para a próxima
quinta-feira, dia 12/11/2020, às 10:00hs, na sala de licitações da Prefeitura de Solidão –
PE, a sessão de abertura das propostas de preços, que estão retidas e devidamente
lacradas junto a comissão de licitação, tendo em vista a continuidade do processo
029/2020, convite 001/2020. Portanto, de acordo com o julgamento das habilitações
realizada na última sessão deste processo licitatório, estão habilitadas para abertura das
envelopes de propostas de preços as seguintes empresas: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI – EPP ( 17.560.794/0001-40); MIVAQ ENGENHARIA ( 24.415.447/000190); HSENA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ( 39.240.579/0001-03 ) e CONSTRUTORA
AURÉLIO & CIA LTDA ME ( 19.703.302/0001-54 ). A empresa JB DE PADUA SILVA
CONSTRUÇÕES EIRELI ( 26.741.233/0001-39) permanece inabilitada no certame e terá sua
envelope de proposta de preços devolvida. Desde já ficam convocados todos os licitantes
a participarem da sessão de abertura e julgamento das propostas de preços, lembrando
de que todos devem seguir os protocolos de combate ao Covid-19, quais sejam: uso
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obrigatório de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Para
encerramento desta sessão, foi dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, dandose a mesma por encerrada. O presidente suspendeu os trabalhos por 10 (dez) minutos,
para a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, o Sr.º Presidente determinou a
sua leitura e, após, foi por ele submetida à discussão e deliberação dos presentes que, por
entenderem expressar a verdade dos fatos ocorridos, foi aprovada e assinada por todos,
sendo posteriormente encaminhada para publicação no quadro de avisos desta prefeitura
e no diário oficial dos municípios do estado de Pernambuco.
Solidão - PE, 10 de Novembro de 2020.
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