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

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Comissão Permanente de Licitação
TP Nº 004 / 2020
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro 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 032/2020, de dirigir e julgar a TP
nº 004/2020, destinada a selecionar a melhor proposta para contratação de empresa
especializada para reforma da murada e construção de sanitários na quadra
poliesportiva Luiz Bezerra da Silva no munícipio de 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 abrir os Envelopes
das Propostas de Preços, relativo à referida Licitação, consoante determinado na
correspondente TP. Dando Continuidade aos Trabalhos da Comissão Permanente de
Licitação, foram abertas as propostas das proponentes habilitadas, cito, as Firmas: E L F
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, (CNPJ 17.560.794/0001-40), a
qual estava representada pelo Srº Emanuel Loudal Florentino Teixeira, LOPES
EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ 33.683.371/0001-74), a qual estava representada
pelo Srº José Claudivan Lopes de Araújo, NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ
37.090.538/0001-44) e MIVAQ ENGENHARIA (CNPJ 24.415.447/0001-90). Foi iniciado a
análise dos correspondentes envelopes. Analisado os envelopes e achados de acordo
com as exigências desta TP, bem como constatada as suas inviolabilidades, os mesmos
foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes
presentes. A CPL faz saber que após rubricar os envelopes das propostas de preços o
representante da empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIEPP, Srº Emanuel Loudal Florentino Teixeira, ausentou-se da sala de licitações. Dando
continuidade a abertura dos envelopes, passou-se então, para a fase e abertura dos
envelopes das PROPOSTAS e por determinação do Sr.º Presidente passou – se ao
julgamento tendo o critério editalício de menor preço global, com a característica:
Empreitada por preço global. Realizada a apuração, constatou – se os seguintes preços
ofertados para o objeto da licitação:
1º) E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – 155.608,99
2º) LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI – 156.161,58
3º) NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI – 158.942,52
4º) MIVAQ ENGENHARIA – 167.966,47
Após realizada a apuração dos preços a CPL iniciou a análise das propostas em relação
ao solicitado no item 7 do edital da presente TP, constatando-se que:
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 A empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, não
apresentou em seus documentos de proposta de preço a composição de custos
dos preços unitários, indo em desatendimento ao item 7.1.2.1 do edital.
 As demais empresas, quais sejam: LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI,
NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI e MIVAQ ENGENHARIA, atenderam ao
solicitado no item 7 do edital.
Diante dos fatos ocorridos a CPL decide pela desclassificação da proposta de preço da
empresa E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP por a mesma não
ter atendido por completo ao solicitado no item 7 do edital. A CPL também decide pela
classificação das propostas das empresas LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI,
NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI e MIVAQ ENGENHARIA, por as mesmas terem
atendido ao item 7 solicitado no edital. A CPL ainda faz saber a todos os interessados que
todas as propostas de preços abertas estão com o valor global abaixo do valor estimado
em edital.
Após os ocorridos a classificação do presente certame ficou a seguinte:
1º) LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI – 156.161,58
2º) NOTORIA CONSTRUÇÕES EIRELI – 158.942,52
3º) MIVAQ ENGENHARIA – 167.966,47
De tudo que foi exposto, a empresa LOPES EMPREENDIMENTOS EIRELI, apresentou
a melhor proposta para o objeto da presente licitação, cotando o valor global de R$
156.161,58 (cento e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito
centavos), a qual demonstrou o melhor preço, abaixo do padrão do edital e planilha
orçamentária do objeto citado da presente Licitação. Quanto as empresas: NOTORIA
CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou a segunda melhor proposta para o objeto da
presente licitação, cotando o valor global de R$ 158.942,52 (cento e cinquenta e oito mil,
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); e a empresa MIVAQ
ENGENHARIA, apresentou a terceira melhor proposta para o objeto da presente
licitação, cotando o valor global de R$ 167.966,47 (cento e sessenta e sete mil,
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). A CPL ainda informa que
encaminhará via e-mail esta ata para as empresas participantes desta licitação, quais
sejam os e-mails:
hsconstrucoeseprojetos@gmail.com,
mivaq-eng@hotmail.com ,
lopesempreendimentoseireli@gmail.com ,
notoriaengenharia@hotmail.com ,
elxengenharia@gmail.com .
A CPL, para ciência de todos os interessados, também irá publicar esta ata no Diário
Oficial dos Municípios do estado de Pernambuco e quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Solidão-PE. Ainda informa a CPL que todos os documentos e propostas
referentes ao presente certame estão disponíveis para consulta na sala de licitações, na
prefeitura municipal de Solidão, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro
– Solidão-PE - CEP 56795-000. Desde já, a partir da publicação desta ata, fica aberto o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, para intenções de recurso quanto as propostas de preços
apresentadas. O presidente suspendeu os trabalhos por 20 (vinte) minutos, para a
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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, 31 de dezembro de 2020.
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