ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021
Convite Nº 011/2021
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às nove horas, no Prédio Sede da Prefeitura
Municipal de Verdejante/PE, em sua sala, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, formada por três servidores abaixo
assinados para juntos, receberem os envelopes contendo documentação e, envelopes contendo propostas de preços, referente
ao processo de licitação acima identificado que visa a Contratação de Pessoa Jurídica tem por objetivo a prestação de serviços
de empresa especializada em engenharia que possua em seu quadro técnico engenheiro civil, com conhecimento comprovado
para monitoramento do sistema SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÂO E CONTROLE) do
FNDE, para prestar assessoria técnica especializada e apoio no monitoramento, supervisão e fiscalização das obras pactuadas
entre o município de VERDEJANTE com o FNDE e elaboração do planejamento para novas obras e ações através do par
utilizando o SIMEC, conforme termo de referencia, planilha orçamentária, Anexo II e documentos constantes nos autos. Foram
convidados os seguintes licitantes: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº
31.381.604/0001-59, CONSTRUTORA MORADA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº
12.767.171/0001-20, VALE TOP CONSTRUTORA LTDA, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº 20.001.546/0001-74. No
horário estabelecido no edital/convite, compareceram todos os licitantes convidados. A Sra. Presidente da CPL mandou que
fossem recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas financeira de preços. Recebidos os
envelopes a Sra. Presidente mandou que fosse aberto os de habilitação. Abertos os envelopes de habilitação constatou-se que
todas as empresas foram habilitadas. A Sra. Presidente perguntou aos licitantes se os mesmos dispensam os prazos de
recursos para a fase de Habilitação de documentos, todos responderam SIM. A Sra. Presidente da CPL mandou que fossem
abertos os envelopes de propostas de preços: Os preços foram registrados na ordem a seguir: a Licitante: MOTIVA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, apresentou a sua proposta com valor global de R$ 84.157,44 (oitenta e quatro mil,
cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o Licitante CONSTRUTORA MORADA NOVA EMP. LTDA,
apresentou a sua proposta com valor global de R$ 61.440,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais) e o Licitante
VALE TOP CONSTRUTORA LTDA, apresentou a sua proposta com valor global de R$ 69.888,00 (sessenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e oito reais). Concluído o julgamento das propostas apresentadas a CPL declara que o vencedor desta
licitação foi o licitante: CONSTRUTORA MORADA NOVA EMP. LTDA por ter o mesmo apresentado o menor preço na sua
proposta. A Sra. Presidente agradeceu aos membros da CPL e mandou que a presente ata fosse encerrada. Digitada a ata a
mesma foi lida na presença dos licitantes e em seguida foi finalizada e assinada por todos os membros da CPL. Nada Mais.
Dado e passado nesta Cidade de Verdejante/PE em 20 de maio de 2021 às 09h50min (nove horas e cinquenta minutos).
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