ATA- 4 DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022– PROCESSO Nº 02/2022

Às nove horas do dia 13 (Treze) dias do Mês de Maio de 2022, reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom
Conselho - PE, nomeados pelas Portarias nº 009/2022, de 02 de janeiro de
2022, para proceder o julgamento de proposta de preços, apresentadas à
Concorrência nº 001/2022. Presentes os membros da CPL, o Sra. Josefa Nilva
Beserra de Barros, Suzielma Maria Furtunato de Araújo, Franklin da Silva
Tenório e Igor Ferro Ramos, para procederem abertura e julgamento da
proposta de preços, conforme previsto no Edital e tem como objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE RAINHA
ISABEL E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPÍO DE BOM CONSELHO –PE. No
horário marcado para abertura das propostas de preços , compareceu o
representante da empresa: NORDESTE EMPRENDIMENTOS EIRELI , para
acompanhar os trâmites do processo licitatório, onde verificou-se que as
propostas de preços estavam lacradas e foram abertas na presença do
representante da referida empresa. O valor global das propostas de preços das
Empresas: NORDESTE EMPRENDIMENTOS EIRELI- empresa participa com
direito de EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.888.179/0001-81, estabelecida à
Rua Adelmo Lucas de Oliveira, centro, CEP: 55.570-000, Rio Formoso- PE,
apresentou preço global no valor de R$ 3.940.546,09 ( Três milhões,
novecentos e quarenta mil e quinhentos e quarenta e seis reais e nove
centavos); COLINAS SERVIÇOS URBANOS EIRELI, participa com direito
MICRO, inscrita no CNPJ sob o nº 26.561.742/0001-80, estabelecida à Rua
Capitão Pedro Rodrigues , 380- São José, CEP: 55.294-310, Garanhuns –
PE,apresentou preço global de R$ 3.823.675,73 ( Três milhões, Oitocentos e
vinte e três mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos);
AMBIENTAL
EMPREENDIEMTNOS
EIRELI
EPP,
inscrita
no CNPJ sob o nº 21.636.958/0001-43,estabelecida à Av. Álvaro Otalício nº
3731- sala 809- bloco A, edifício Itália, Jatiúca- Maceió – AL, apresentou preço
global no valor de R$ 3.393,479,67 (Três milhões, trezentos e noventa e três
mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos); CLS
CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº
21.921.643/0001-48, estabelecida à PC José Luiz de Oliveira Barros, centro,

CEP: 55.405-000, Maraial- PE, apresentou preço global de R$ 3.467.649,51 (
Três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta e
nove reais e cinqüenta e um centavo. A empresa AMBIENTAL
EMPREENDIEMTNOS EIRELI – EPP, apresentou proposta com menor valor
global e abaixo da planilha de preço da Prefeitura Municipal de Bom ConselhoPE, preço global de R$ 3.393,479,67 (Três milhões, trezentos e noventa e
três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
A proposta de preços da empresa vencedora será encaminhada para o setor
de engenharia para parecer técnico do engenheiro municipal. Encerrado os
trabalhos quanto a fase de proposta, será publicado no diário oficial de
Pernambuco. Nada mais a tratar às 10:00 horas foi dado por encerrado os
trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pela
Comissão de Licitação e empresa presente.

Bom Conselho, 13 de Maio de 2022.
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