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PREFEITURA DE
OEIRAS
Mais trabalho. novas conquistas

Ata da reunião da Comissão Permanente de
Licitação encarregada do recebimento, abertura
e julgamento da habilitação e proposta de
preços objeto da Carta Convite n°001/2022.

Aos dezoito dias do mês de março do ano 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 do recebimento, abertura e julgamento das propostas objeto da Carta
Convite N° 001/2022, que determina a licitação para Contratação de empresa de engenharia civil
para execução de obras e serviços de pavimentação de vias públicas em paralelepípedo na zona
rural do município de Oeiras/PI. Da sessão pública, as compareceram as empresas convidadas: F
Z VALÉRIO DO NASCIMENTO EIRELI, CNPJ: 28.938.887/0001-82 através de seu procurador, o
Sr Carlos Milton Pereira dos Santos CPF: 306.464.802-00, a empresa HENRIQUE CÉSAR DE
LIMA BATISTA EIRELI, CNPJ: 22.307.785/0001-82 através de seu procurador, o Sr Marco Aurélio
de Lima Batista CPF: 735.942.613-87 e a empresa LT XAVIER CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, CNPJ: 36.286.554/0001-44 através de seu procurador, o Sr Emanuel Victor
Silva Braga CPF: 033.285.353-57.
Os licitantes presentes rubricaram todos os documentos de credenciamento. Os licitantes
apresentaram Credenciamento de acordo com as exigências do Edital. Os representantes foram
devidamente credenciados. Ato contínuo, os Licitantes e a Comissão Permanente de Licitação
rubricaram os envelopes de habilitação. Após análise minuciosa as empresas foram devidamente
habilitadas atendendo todas as exigências editalícias.
As empresas renunciaram expressamente a interposição de recursos quanto a esta fase.
Ato contínuo, a CPL deu início a análise e aceitabilidade das propostas de preços. A empresa F Z
VALÉRIO DO NASCIMENTO EIRELI apresentou proposta no valor global de R$ 81.627,92 (oitenta
e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), a empresa ENRIQUE CÉSAR
DE LIMA BATISTA EIRELI apresentou proposta no valor global de R$ 81.896,37 (oitenta e um mil,
oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), a empresa LT XAVIER CONSTRUÇÃO
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS apresentou proposta no valor global de R$ 81.176,01 (oitenta
e um mil, cento e setenta e seis reais e um centavos). As propostas atenderam todas as exigências
editalicias e restaram classificadas.
A empresa LT XAVIER CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS apresentou proposta
no valor global de R$ 81.176,01 (oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais e um centavos),
sendo a proposta de menor valor.
A CPL declarou como vencedora do certame a empresa LT XAVIER CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS no valor global de R$ 81.176,01 (oitenta e ummil, cento e setenta e seis reais
e um centavos), por apresentar proposta de menor valor e maior vantagem para administração
pública. Nada mais havendo a tratar, a CPL deu por encerrada a reunião e lavrou ata, assinada
pelos demais membros da Comissão e licitante presente Sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura de Oeiras/PI, aos dezoito dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos.
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Márcio Fabiano de Sousa Brandão

Membro

LICITANTES PRESENTES:

IfO- f)fO
F Z VALÉRIO DO NASCIMENTO EIRELI

PraçadasVitórias, 37 - Centro - CEP:64.500-000 - Fone: (89) 3462-2842
CNPJ N2 06.553.937/0001-70


