Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
Comissão Permanente de Licitação
Convite Nº 002 / 2022
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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. Diana Cordeiro Feitosa Soares, membro, e a
Srª. Laiza Thainá Martins da Silva, membro, abaixo assinados, encarregados nos termos do
Processo de Licitação nº 012/2022, de dirigir e julgar o Convite nº 002/2022, destinada a
selecionar a melhor proposta para contratação de empresa especializada em obras de
engenharia para construção do muro de arrimo – Av. Fidelis Nobre, conforme recursos
garantidos pela EMENDA PARLAMENTAR Nº 583/2021 – FEM 2014 – Termo de Adesão nº
160/2014 e contrapartida do município de Solidão – PE, com a finalidade de abrir os
Envelopes da Proposta de Preço, das empresas habilitadas, relativo à referida Licitação,
consoante determinado no correspondente Convite. Dando continuidade aos trabalhos da
Comissão Permanente de Licitação, foram abertas as seguintes propostas dos proponentes
habilitados, cito-as: CONSTRUTORA AURELIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ
19.703.302/0001-54, convidada pela administração e não estando representada na sessão;
LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 04.411.800/0001-56, convidada pela
administração, a qual não estava representada na presente sessão e JL ENGENHARIA
LTDA – CNPJ 21.571.951/0001-90, a referida manifestou interesse em participar do
certame por meio de e-mail enviado a CPL na data de 21/03/2022 e que também não
enviou representante a sessão. Respectivamente nesta ordem foram analisados os
correspondentes 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 desde a sessão de habilitação deste certame. Dando
continuidade a abertura dos envelopes, passou-se a fase de abertura dos envelopes das
PROPOSTAS e por determinação do Srº Presidente passou-se ao julgamento tendo como
critério editalício de menor preço, com a característica: empreitada por preço global.
Realizada a apuração, constatou-se que a Firma LOPES E SIQUEIRA CONSTRUÇÕES
LTDA – CNPJ 04.411.800/0001-56, apresentou melhor proposta para o objeto da presente
licitação, cotando o valor global de R$ 144.772,51 (cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a qual demonstrou o menor
valor, sendo considerada CLASSIFICADA em 1º lugar. Quanto à firma JL ENGENHARIA
LTDA – CNPJ 21.571.951/0001-90, cotou o valor global de R$ 146.374,13 (cento e
quarenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e treze centavos), ficando
CLASSIFICADA em 2º lugar. Quanto à Firma CONSTRUTORA AURELIO E SERVIÇOS
EIRELI - CNPJ 19.703.302/0001-54, que cotou o valor de R$ 147.649,16 (cento e quarenta
e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), restou classificada
em 3º lugar no presente certame. A CPL encerrou as atividades sem nenhuma objeção.
Informando aos participantes que a partir da data de publicação desta ata de julgamento
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das propostas de preços, fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis para manifestações ou
intenções de recursos quanto ao julgamento das propostas deste certame.
Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestações de recurso ou outro fato que
desabone a licitante vencedora, este processo será encaminhado ao setor competente para
emissão de parecer conclusivo e, posteriormente encaminhado à 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
úteis, contados a partir da data de sua convocação por escrito, ou meio eletrônico (via email), para assinatura do contrato, onde não sendo possível o contato com a empresa
vencedora pelos meios citados anteriormente, a administração poderá fazer convocação
formal através do diário oficial dos municípios do estado de Pernambuco.
O presidente suspendeu os trabalhos por 20 (vinte) minutos, para a lavratura da presente
ata de Julgamento.
Então o presidente da CPL determinou a publicação da presente ata, encerrando-se desse
modo à sessão.
Solidão - PE, 04 de Abril de 2022.

Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente da CPL. ____________________________________

Diana Cordeiro Feitosa Soares
Membro da CPL. ____________________________________

Laiza Thainá Martins da Silva
Membro da CPL. ____________________________________
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