CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
ATA Nº 004/2022
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete
horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 503/2021, para dar continuidade a
Concorrência Pública nª005/2022, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica
especializada para realização de empreitada global (material e mão de obra) na prestação de
serviços destinados a manutenção viária, sobre pavimentação asfáltica em diversas ruas e
avenidas do município, com a sessão de abertura dos envelopes nº 2 (Propostas Financeiras) da
empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL EIRELI. O Presidente da Comissão
Permanente de Licitações deu início ao certame pontualmente conforme mencionado na ata
anterior. A empresa não esteve representada na sessão, desta forma, passamos à abertura dos
envelopes nº 2. Não houve apontamentos por parte da CPL. A empresa CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA ATUAL

EIRELI

–

CNPJ:05.253.702.0001-09

apresentou

o

valor

de

R$14.223.496,82 (quatorze milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e oitenta e dois centavos),sendo destinados ao material o valor de R$12.855.984,47 (doze
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete
centavos) e à mão de obra o valor de R$1.367.512,35 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos), referentes ao LOTE 01, e

o valor de

R$1.276.762,14 (Um milhão, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e
quatorze centavos), sendo destinados ao material o valor de R$1.098.271,44 (Um milhão, noventa
e oito mil, duzentos e setenta e um reais, quarenta e quatro centavos) e à mão de obra o valor de
R$178.490,70 (Cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos),
referentes ao LOTE 02. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações declara a empresa
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ATUAL EIRELI – CNPJ:05.253.702.0001-09, vencedora
deste certame, e sugere a adjudicação da mesma por apresentar o valor global supracitado. A
sessão encerrou-se às 17h e 56min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,
Milene Wagner, que a lavrei e que segue assinada, juntamente com os demais membros da
Comissão Permanente de Licitações.

Hygor da Costa Martins – Presidente
Milene Wagner – Membro
Patricia da Costa Leopoldo – Membro

