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

ATA DE JULGAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Convite Nº 001 / 2020
Aos 12 (doze) 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 Sr.ª
Deyse Ferreira Nascimento, membro, e a Sr.ª Regina Cristiane Caetano 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, conforme recursos provenientes da repatriação por parte
da União, relativos a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei Federal 13.885/2019).
Com a finalidade de abrirem os Envelopes das Propostas retidos na sessão de habilitação, relativos à
referida Licitação, consoante determinado no correspondente convite. Dando Continuidade aos
Trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, foram abertos e analisadas as propostas das 04
(quatro) proponentes habilitadas, cito, a Firma E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – EPP, CNPJ: 17.560.794/0001-40, a qual não estava representada nesta sessão; MIVAQ
ENGENHARIA, CNPJ: 24.415.447/0001-90, a qual não estava representada nesta sessão; HSENA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ: 39.240.579/0001-03, a qual estava representada
nesta sessão pelo Sr.º Heberton Richer Balduíno de Sena e a CONSTRUTORA AURÉLIO & CIA
LTDA ME, CNPJ: 19.703.302/0001-54, a qual não estava representada nesta sessão,
respectivamente, que, nessa ordem, foram analisados os correspondentes envelopes. Analisados os
envelopes e achados de acordo com as exigências do Convite, também constatada as suas
inviolabilidades, pois os mesmos já estavam rubricados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e Licitantes Presentes desde a sessão de habilitação deste certame. Dando continuidade a
abertura dos envelopes, passou-se então, para a fase e abertura dos envelopes das PROPOSTAS e
por determinação do Srº. Presidente passou – se ao julgamento tendo o critério editalício de menor
preço, com a característica: empreitada por preço global. Realizada a apuração, constatou – se que
a Firma HSENA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, apresentou melhor proposta para o objeto
da presente licitação, cotando o valor global de R$ 62.619,93 (sessenta e dois mil, seiscentos e
dezenove reais e noventa e três centavos), a qual demonstrou o menor preço, sendo considerada
CLASSIFICADA em 1º lugar, para o objeto citado da Licitação. Quanto a firma E L F TEIXEIRA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, cotou o valor global de R$ 63.075,28 (sessenta e
três mil, setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), ficando CLASSIFICADA em 2º lugar para o
objeto citado da Licitação. Quanto a firma MIVAQ ENGENHARIA, cotou o valor global de R$
67.980,41 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), ficando
CLASSIFICADA em 3º lugar para o objeto citado da Licitação. Quanto a empresa
CONSTRUTORA AURÉLIO & CIA LTDA ME, que cotou o valor global de R$ 64.780,74 (sessenta
e quatro mil, setecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), para o objeto citado da Licitação,
teve sua proposta desclassificada pela CPL, visto que a mesma não apresentou a declaração do item
34.7 do edital (...SEÇÃO IX – DA PROPOSTA, item 34.7. - A proposta deverá conter
obrigatoriamente declaração expressa nos seguintes termos: Os preços oferecidos englobam todos os
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tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitação...) e também não apresentou a declaração de proposta independente solicitado no item
34.8 do edital (...SEÇÃO IX – DA PROPOSTA, item 34.8. - A licitante deverá entregar declaração
de elaboração de proposta independente a que se refere a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de
16 de setembro de 2009, conforme anexo deste edital, que deverá ser inserida no ENVELOPE Nº 02
– PROPOSTA...). Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso. Estando a empresa licitante
vencedora cientificada, a CPL informa que a partir da data de publicação desta ata de julgamento das
propostas de preços, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestações ou intenções de
recursos quanto ao julgamento deste certame. Decorrido o prazo recursal e não havendo
manifestações de recurso ou outro fato que desabone a licitante vencedora deste certame, o presente
processo de licitação será encaminhado ao setor jurídico, para emissão de parecer conclusivo, e
posteriormente encaminhado a autoridade competente desta Prefeitura Municipal, tendo em vista a
adjudicação e homologação do processo. Uma vez homologado este certame, a licitante vencedora
terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação por escrito, ou meio
eletrônico (via e-mail), para assinatura do contrato, onde não sendo possível o contato com a empresa
vencedora pelos meios anteriormente citados, a administração poderá fazer convocação formal
através dos diários oficiais da união e dos municípios do estado de Pernambuco (conforme previsto
na SEÇÃO XV, item 78 do edital). O presidente suspendeu os trabalhos por 20 (vinte) minutos, para
a lavratura da presente ata de Julgamento. Posteriormente determinou a sua leitura que, após lida, 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, e determinou a publicação da presente ata no
Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco e também quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Solidão, encerrando-se desse modo à sessão.
Solidão, 12 de Novembro de 2020.
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