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Ata da reunião da Comissão Permanente de
Licitação encarregada do recebimento, abertura
e julgamento da habilitação e proposta de
preços objeto da Tomada de Preços nO
001/2022.

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10hOOmin,reuniu-se na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Oeiras/PI, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura,
encarregada da abertura e julgamento das propostas objeto da Tomada de Preços N° 001/2022,
que determina a licitação para Contratação de empresa de Engenharia Civil para Execução de
Obras e Serviços de Remanescente dos Serviços de Mobilidade Urbana nas áreas do Programa
Avançar Cidades, Grupo 1, referente a intervenção 13 (Iluminação Pública de vias) na zona urbana
de Oeiras-PI. Da sessão pública de reabertura, compareceram as empresas compareceram as
empresas CONSTRUTORA WEIK LTDA, CNPJ: 44.171.539/0001-89, através de seu
representante legal, o Sr. VICTOR JOSÉ FONTES GOMES RODRIGUES, CPF:
066.742.583-77, ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:
03.194.654/0001-91, através de seu Procurador, o Sr. VALDECI DEMOURA VIEIRA, CPF:
755.813.963-53.
Vale ressaltar que após a análise minuciosa dos documentos de habilitação, a CPL decidiu por
inahabilitar as empresas PEDRO HENRIQUE MOURA ARAÚJO - ME, FRANCISCO HUMBERTO
COSTA LEAL LTDA, CONSTRUTORA F SOUSA LTDA - EPP, RUFINO EMPREENDIMENTOS
DA CONSTRUÇÃO EIRELI, CS CONTROLE SERViÇOS EIRELI, MARTINHO FIDEL DE
MORAES - ME e JC DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI e habilitar as empresas ENGIPEC -
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTOA e CONSTRUTORA WEIK LTOA, por atender a todas as
exigências editalícias, conforme descrito na Ata de Julgamento dos Documentos de
Habilitação do dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, publicado em diário
oficial dos municípios na edição IVDXXI, sob a Id: OF88D456E4812351 do dia vinte e quatro de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.
Nenhuma empresa interpôs recurso quanto a esta fase.
A CPL deu início a fase de análise e admissibilidade da proposta da empresa habilitada. A empresa
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTOA apresentou proposta no valor global de RS
760.209,79 (setecentos e sessenta mil, duzentos e nove reais e setenta e nove centavos). A
empresa CONSTRUTORA WEIK LTOA, apresentou proposta no valor de RS 759.826,49
(setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove
centavos).
Após análise minuciosa, as empresas CONSTRUTORA WEIK LTOA e ENGIPEC - ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTOA atenderam todas as exigências editalícias e, portanto, restaram
devidamente classificadas.
Ato Continuo, a CPL declarou como vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA WEIK
LTOA por apresentar a proposta de menor valor, sendo mais vantajosa para administração pública,
no valor global de RS759.826,49 (setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis
reais e quarenta e nove centavos).
As empresas renunciaram expressamente a interposição de recursos a esta fase.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta deu por encerrada a reunião e lavrou ata,
assinada pelos demais membros da Comissão e licitantes presentes na Sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Oeiras/PI, aos dezessete dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte e dois, às 11hOOm.
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