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ÊsÍ^m DÂ PÀRAÍBA
PREFEITUM II,Í{ICIPAL DE DUAS ESTRÂDAS

colllssÃo pERfi/t {ct{TÊ DE LrcrraçÃo

ATÂ 0o1 - ToÍi,rÂDA DE PRECOS r{e 0Í,Í,Íà712021,

Ata dos t.êbalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedinentos rêIativos
à licitação acima indicada, gue objetiva: contratação de uma empresa especializada no ramo de
construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de um Portal Turístico, localizado
na Rodovia PS-085, KH 53, Duas Estradas - PB, saida pana sentãozinho - PB.
Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do
seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - L4/AA/2021; lornal A Uniáo - L4/O8/2O21;
http: //wwvJ. dua sestradas. pb. gov . bnldianio-oficial/aviso L3/OA/2021;
http://wr",w.duasestradas.pb.gov.brllicitacoes/edilal - !3/ga/2021; Diário oficial da Uoião - l3/ga/2027.
Licitantes cadastrados neste processo: BIC CONSTRUçOES EIRELI - cNPJ: 26.536.682/OOOL-45; CONSÍOLAU
coNsÍRUÇÕEs E sERVrços - cNpl: 32.989 .197 /o097-2a; coNsrRUToRA coNcRETo FoRTE LTDA. - cNpl:
32.537 .997 /OOg7- 62; 6R CONSTRUÍORA EIRELI - CNPT:. 27 .45O.426/AàOL-àL; HUMAITÁ CONSTRUçÔES EIRELI -
CNPJ | 4O.628.974/OOgL-39t L R l,l CONSTRUCOES E LTDA - CNPI: g7 .759.95O/OOO7- 82; POLYEFE

CO'ISTRUçõES, LIMPÊZA E CO'{SERVAçÃO EIRELI _ CNP]: 08.438.654 /OOO1.-O3; GPS GEREiICIAIiíENIO DE PRO]ETOS E

SERVIçOS LTDA. - CNPJ: I2.35O.95L/OOO1.-7O; ]6M ENGENHARIA E INCORPORAçÃO LTDA. - CNPJ:28.697.I27/OOOL-
20; QUALITY CONSTRUçÕES LTDA. - CNP]: 26.LA3.729 /gOO1-34; LA ENGENHARIA E LOCAçÔES EIRELI - CNP]:
24.621.93L/OOO7-75.

^s 
OgiOO horas do dia 31/Oa/2021, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria

ne g7 de 64/AL/292L, composta pelos servidores: RISONALDO I4ALAQUIAS DA SILVA - Presidente; LUIS CARLOS

i'IALAQUIAS DA SILVA - f,lembro; ADRIANO SANTOS SoUSA - Membro. Inicialmente, conforme as disposições
conti.das no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do
interessado. Licitante qualificado a participar dêsta reunião: POLYEFE CONSTRUçÕEs, LIMPEZA E

CoNSERVAçÃO EIRELI - CNPI: 08.438.654 /ggo7-o3 - Envelopes com nepnesentante: participação váIida.
Em seguida foram idêntificados os envelopes contendo as pnopostas e os documentos de habilitação do
licitante devidamente qualificado, abrindo-se O envelope Documentação os quais tiveram seus conteúdos
rubricados pelos presentes.
Em seguida, consideradas as observações apontadas durante o processo e analisados os elementos
ap.esentados, passou a infonÍar: Licitante Habilitado por sua documentação atender ao disposto no
Ínstrunento convocatório: PoLYEFE CONSTRUçÔES, LImPEZA E CONSERVAçÃO ETRELI - CNPJ: 08,438.654/OOOI-O3.
Após a divulgação do resultado da fase habilitãção, observado o prazo recursal ou registrada a

desi.stôncia expressa do licitante de apresentarem qualquer interposição de recurso, foi aberto o
envelope contendo a proposta de pneços do proponente habilitado, o qual teve seu conteúdo devidanente
rubricados. analisada a proposta o Presidente passou a informar: sessão pública suspensa. 0 resultado
da Fase Proposta será publicado posteriormente. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.
Consideraçôes da Comissão: A proposta juntamente con seus anexos: cronograna, planilhas de preços
unitários e BDI serão apreciados pelo profissional competente: EN6ÉNHEIR0 CIVIL, o resultâdo será
publicado posteriormente. Nada mãis havendo a constar, favrou-se a presente Ata, que depois de lida e
achada conformê, vai devidamente assinada.

POLYEFÊ
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Histónico da Ata dos tnabalhos da Comissão Permanente de Licitação,
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

contratação de ume empresa especializada no ramo de construção civil, para
global: construção de um Portal Turístico, localizado na Rodovia PB-085,
saÍda para Sertãozinho - PB.

1.4. DA PROPOSTÀ DE PREçOS

- Não há registro nesta etapa.

2.O - DO TRATÂ,{EÍ{TO DIFEREI{CIAM PARA 14Ê e ÉPP . FASE PROPOSÍA

- Não há registro.

encarregados de atuar nos

ênprêitada por menor preço
l(ü 53, Duas Estradas - PB,


