
<O 

• ESTADO DO PIAUÍ 
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

CNPJ: 06.772.859/0001-03 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, Pavimentação 
de vias públicas de acesso a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira na Zona Urbana 
do município de São Raimundo Nonato-PI. 

ATA DE CONTINUAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 006/2020 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2021, às 09h30min, na sala da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato - PI, reuniram-se os membros 
da Comissão Permanente de Licitação, composta por Paulo Sérgio de Negreiros 
presidente, Aderson Pereira de Oliveira Neto Secretário e Jorge Barbosa !3orges 
também membro, para realização da sessão da licitação na modalidade CONCORRENCIA 
PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a qual tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada na execução de obras civis, Pavimentação de vias públicas de acesso 
a Praça do Cruzeiro e Praça Adelino Siqueira na Zona Urbana do município de São 
Raimundo Nonato-PI, iniciada a sessão pública em atendimento às disposições contidas no 
edital, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Aderson Pereira de Oliveira Neto para secretariar 
os trabalhos e a mesma fizesse a leitura das empresas participantes e habilitadas no certame: 
01 - CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, CNPJ Nº 
16.990.345/0001-70, representado pelo Sr. Paulo Afonso Guimarães Moura, portador do 
CPF Nº 039.835.993-89 e RG Nº 2972661 SSP/PI, 02 - CONSTRUTORA SANTA INÊS 
LTDA, CNPJ Nº 02.528.908/0001-06, representado por seu procurador Sr. Antônio da 
Silva Xavier, portador do CPF Nº 374.346.753-49 e RG Nº 1088316 SSP/PI. Continuando 
o Sr. Presidente informou que o aviso de continuação foi publicado no diário Oficial dos 
Municípios e enviado por e-mail para todos os licitantes. Continuando o Sr. Presidente 
comunicou aos presentes que irá continuar com o certame abrindo os envelopes Nº 2 de 
proposta de preços das empresas habilitadas, a empresa CONSTRUTOP ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, CNPJ Nº 16.990.345/0001-70, apresentou a proposta 
no valor de R$ 860.132,36 (oitocentos e sessenta mil cento e trinta e dois reais e trinta e 
seis centavos), a empresa CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA, CNPJ Nº 
02.528.908/0001-06 apresentou a proposta no valor de R$ 858.964,66 (oitocentos e 
cinquenta e oito novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 
Continuando Sr. Presidente informou que após a análise d~ propostas ficou constatado que 
a proposta da empresa - CONSTRUTORA SANTA INES LTDA está de acordo com as 
exigências editalícias, assim ,. esta comissão declara vencedora a empres· 
C:ONSTRUT~RA SANTA INES LTDA no valo de R$ 858.964,66 (oitocentos 
cmquenta e 01to novecentos e sessenta e uatro ais e sesse ta e seis centavos) por te; " 
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apresentado a melhor proposta de preço. Continuando o Sr. Presidente facultou a palavra 
aos presentes para que manifestassem seu desejo ou não de interposição de recurso, onde, 
foi informado que as empresas não tinham intenção de fazê-lo. Nada mais havendo a ser 
consignado em ata, foi encerrada a sessão 
o. 
São Raimundo Nonato 27 de janeiro de 2021 

~ a~lo Sérgio de Negreiros 
Presidente da CPL 

Aderson Pereira de Oliveira Neto 
Secretário 
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