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JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

Considerando a conclusão dos trabalhos de análise da documentação apresentada
pelas empresas participantes do certame acima identificado por parte desta CPL e
considerando o parecer técnico da lavra da Dra. Miriam Fernanda Rabelo Santana,
Engenheira Civil vinculada ao Município Licitante - CREA-BA 51365/D, TORNAMOS
PÚBLICO O RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
PELAS LICITANTES HABILITADAS, que foi o seguinte: Após a análise das
impugnações pelo departamento de engenharia do Município, das propostas de preço
e documentos apresentados quando da abertura da primeira sessão, cujo parecer
técnico foi INTEGRALMENTE ACATADO por esta CPL, decidimos pela manutenção
da DESCLASSIFICAÇÃO da proposta lançada pela empresa WT SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.701.883/0001-90, cujo valor proposto foi de
R$ 1.079.624,53 (um milhão, setenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e três centavos), com base no fato de que a concorrente descumpriu o item
14.2.8 do edital, não tendo apresentado o detalhamento dos encargos sociais.
DECIDIMOS ainda que as seguintes propostas atenderam os requisitos
estabelecidos no edital nº 001/2021, ESTANDO CLASSIFICADAS, quais sejam: JP
CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 96.784.350/0001-65, com
valor proposto de R$ 1.037.717,94 (um milhão, trinta e sete mil, setecentos e
dezessete reais e noventa e quatro centavos); FERREIRA ANDRADE
EMPREENDIMENTOS TUCANENSE LTDA ME, CNPJ: 14.986.710/0001-47, com
valor proposto de R$ 1.089.879,47 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e
setenta e nove reais e quarenta e sete centavos); RIBEIRO E ANJOS
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.763.372/0001-40, com valor
proposto de R$ 1.193.270,23 (um milhão cento e noventa e três mil, duzentos e
setenta reais e vinte e três centavos); CN CONSTRUTORA EIRELLI, CNPJ:
21.649.558/0001-72, com valor proposto de R$ 1.212.629,31 (um milhão, duzentos e
doze mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos); TOPÁZIO
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 26.227.096/0001-19, com valor proposto
de R$ 1.228.236,14 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e
seis mil e quatorze centavos). Dessa forma, restou à esta Comissão Permanente de
Licitação, uma vez cumpridas as exigências formais e identificar o menor preço global a
título de proposta, DECLARAR VENCEDORA DO PRESENTE CERTAME A
LICITANTE JP CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
96.784.350/0001-65, responsável pela menor proposta apresentada e estando com
a documentação regular, proposta esta no valor de R$ 1.037.717,94 (um milhão,
trinta e sete mil, setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).
Diante da decisão acima, abre-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme
determina a Lei Federal nº 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Após o
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decurso dos prazos recursais e das contrarrazões, o processo será encaminhado ao
Sr. Prefeito Municipal para homologação e contratação do serviço licitado.
Registre-se, Publique-se.
Adustina/BA, 12 de março de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
Érica Ramone Araújo da Trindade
Presidente da CPL
Lenice Vieira dos Santos
Membro CPL

Janaina Nunes Menezes
Membro da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V3TA89ZPSI/UZDG1KJUYSG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

