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

ATA DE JULGAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
TP Nº 003 / 2020
Aos 11 (onze) 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 Caetano Cirino Souza, membro, abaixo assinados,
encarregados nos termos do Processo de Licitação nº 028/2020, de dirigir e julgar a TP
nº 003/2020, destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa
especializada para construção de praça no Povoado Pelo Sinal, no município de Solidão –
PE, conforme recursos garantidos por emenda parlamentar nº 026/2018 – FEM/SEPLAG,
com repasse direto ao Fundo de Desenvolvimento Municipal de Solidão – PE. Com a
finalidade de receber a proposta de preços, regularizada conforme item 7 do Edital, da
única empresa participante do certame, qual seja, E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI-EPP, (CNPJ 17.560.794/0001-40), conforme estipulado na última
sessão de julgamento do presente certame. Dando Continuidade aos Trabalhos da
Comissão Permanente de Licitação, foi verificado que a licitante E L F TEIXEIRA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, entregou, sua proposta de preços,
devidamente regularizada, contendo o número de cadastro do CNPJ, a composição de
custo dos preços unitários, descrito no item 7.1.2.1, o cronograma de desembolso, além
de atender as demais clausulas constantes do item 7 do Edital, proposta essa recebida
pela CPL, na data de 09/11/2020, estando dentro do prazo estipulado para regularização
da mesma, previsto na sessão anterior, conforme aplicabilidade do Art. 48 da Lei
8.666/93: “Art. 48. Serão desclassificadas: § 3º Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou
de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias úteis”. Depois de analisada a proposta
regularizada da única proponente participante e habilitada, a CPL decide por declarar a
empresa: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CNPJ
17.560.794/0001-40), vencedora do presente certame, a qual cotou o valor global de R$
161.134,72 (cento e sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e dois
centavos), para o objeto da presente licitação. A CPL informa que conforme previsto em
edital (item 6.4.3), no caso da empresa licitante vencedora e de seus responsáveis
técnicos não serem registrados/inscritos no conselho regional do Estado de
Pernambuco, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por
ocasião da assinatura do contrato, portanto já fica ciente a empresa E L F TEIXEIRA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, que tem sua sede no estado da Paraíba,
observar essa condição, tendo em vista assinatura de futuro contrato. Estando a empresa
licitante cientificada e declarada vencedora do presente certame, a CPL, a partir da
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publicação desta ata de julgamento, abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme
previsto em lei e no edital, para possíveis 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, 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 (conforme prevê o item 13.2 do edital). Não tendo mais nada a
acrescentar, o presidente da CPL suspendeu os trabalhos por 15 (quinze) 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, encerrando-se desse modo à sessão.
Solidão - PE, 11 de Novembro de 2020.

Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente da CPL

Deyse Ferreira Nascimento
Membro da CPL

Regina Cristiane Caetano Cirino
Souza
Membro da CPL

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

