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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA 

ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

RELATIVOS À TOMADA DE PREÇOS N° 008/2020- PMSC E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº054/2020-PMSC. 
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Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do corrente ano 2020, às 

10:00(dez) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Santa 

Cruz (PE), reuniram-se os membros da CPL com a finalidade de proceder com 

a abertura e julgamento dos envelopes de proposta de preços das empresas 

habilitadas, relativos à Tomada de Preços N° 008/2020-PMSC e Processo 

Administrativo Nº 054/2020-PMSC, cujo objeto é selecionar, entre as 

empresa participantes, a proposta mais vantajosa de Empreitada por Preço 

Unitário, Com Julgamento com Base no Menor Valor Global, para execução de 

obras e serviços de engenharia, relativos à Construção de Unidade de Triagem 

e Transbordo de Lixo, na Fazenda Volta, Sítio Rocinha, Rod-122, interior do 

Município de Santa Cruz (PE, de conformidade com especificações do Projeto, 

planilhas, plantas, Cronograma Físico - Financeiro, BDI, orçamentos, memória 

de calculo, documentos, constantes do instrumento convocatório; 

 Aberta a sessão, estando presente, o presidente da CPL, o Sr. Juarez 

Guimarães da Silva, e os Membros da CPL, Darley Rodrigues dos Santos, Maira 

Marques Guimarães, Marijane Lopes Soares, a CPL procedeu com a sessão 

registrando que somente a empresa, SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME, CNPJ: 12.721.217/0001-70, foi declarada HABILITADA, para 

fase seguinte do processo licitatório em epígrafe. Registra - se, ainda, que as 

empresas não enviaram representante para se fez presente na sessão, para 

acompanhar os trabalhos da CPL. 

 Ato continuo, a CPL verificou a autencidade dos envelopes de proposta 

de preços constatando que os mesmo se encontravam devidamente lacrados e 

rubricados nos fechos, e, considerando que houve interposição recursos contra 
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a decisão da CPL, que o INABILITOU a empresa, NORDESTE 

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA/ME: CNPJ: 

22.975.820/0001-31, para fase seguinte do certame, resultado publicado 

em (06/10/2020), no Diário Oficial Eletrônico do Município - DOM, e, que a 

data de abertura das propostas de preços da empresa HABILITADA, se dá na 

data de hoje (14/10/2020 ás 10:00Hs. 

 Em seguida a CPL suspendeu a abertura da proposta de preços da 

empresa HABILITADA, para proceder com julgamento do recurso interposto 

pela a empresa, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA 

LTDA/ME: CNPJ: 22.975.820/0001-31, que insatisfeita com o resultado do 

julgamento da CPL que o inabilitou para fase seguinte do certame veio 

interpor recurso administrativo contra a decisão da CPL, recurso protocolado 

na CPL na data de 08/10/2020, às 11:10hs. 

 Nada mais havendo a tratar ou deliberar, foi encerrada a reunião, tendo 

sido lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, foi ao final 

assinada pelos presentes. 
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