Comissão Permanente
de Licitação
do Município de Acaraú

□untos trabalhando pela renovação

ATA DA SESSÃO SUPLEMENTAR - LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1011.02/2021-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA NO BURITI, CURRAL VELHO, MORADA NOVA E CAUASSU DE DENTRO, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 2022 às 08h05min (oito horas e cinco minutos), reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Acaraú, em sua sala de sessões
localizada na Rua Major Coelho, 185 - Centro - Acaraú - Ce, composta por: Tiago Fonteles
Souza - Presidente, Jacó Expedito de Lima Neto e Ana Maria Nascimento Melo - membros,
nomeados pela portaria n° 0301.04/2022, de 03 de janeiro de 2022, para dar continuidade do
processo descrito e para dar julgamento sobre as propostas de preços já analisadas pelo Setor
de Engenharia, bem como pela Procuradoria Geral do Município de Acaraú, conforme
Pareceres (técnico e Jurídico) em anexo aos autos do processo, provenientes da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1011.02/2021-CP, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BURITI, CURRAL VELHO, MORADA
NOVA E CAUASSU DE DENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE
ACARAÚ/CE. O Presidente declarou aberta a sessão com a demonstração sobre a classificação
e desclassificação das propostas de preços, ficando da seguinte maneira: CLASSIFICADAS:
RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 07.876.676/0001-92, com valor global de R$
2.300.982,16 (dois milhões trezentos mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis
centavos); G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 10.572.609/0001-99, com
valor global de R$ 2.312.130,48 (dois milhões trezentos e doze mil cento e trinta reais e
quarenta e oito centavos); P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ N°
05.162.341/0001-87, com valor global de R$ 2.316.881,21 (dois milhões trezentos e dezesseis
mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos); CONSTRUTORA IMPACTO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ N° 00.611.868/0001-28, com valor global de R$ 2.320.673,52
(dois milhões trezentos e vinte mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e dois
centavos); ARN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N° 11.477.070/0001-51, com valor global de R$
2.324.083,43 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil oitenta e três reais e quarenta e
três centavos); CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP, CNPJ N° 11.962.967/0001-70,
com valor global de R$ 2.335.276,64 (dois milhões trezentos e trinta e cinco mil duzentos e
setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). DESCLASSIFICADAS: STAFF
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ N° 03.788.024/0001 -45,
com valor global de R$ 2.035.140,61 (dois milhões trinta e cinco mil cento e quarenta reais e
sessenta e um centavos) por não constar assinatura do responsável legal da empresa na
proposta de preços; CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CNPJ N°
06.974.509/0001-11, com valor global de R$ 2.312.104,06 (dois milhões trezentos e doze mil
cento e quatro reais e seis centavos), pois o orçamento apresentado na proposta de preços
não possui a coluna “Preço Unitário/BDI”, além de apresentar divergências nos preços
apresentados dos insumos e da mão de obra; VIRGÍLIO & JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,
CNPJ N° 01.992.393/0001-20, com valor global de R$ 2.312.130,48 (dois milhões trezentos e
doze mil cento e trinta reais e quarenta e oito centavos) por não constar assinatura nas folhas
referentes ao anexo III do edital, e o orçamento apresentado na proposta de preço exibe a
unidade do item 1.2, diferente da apresentada no Anexo III do edital; SAVIRES ILUMINAÇÃO E
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 22.346.772/0001-12, com valor global de R$ 2.338.725,22 (dois
milhões trezentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)
por não apresentar a composição de custo unitário; CONSTRUTORA AG EIRELI, CNPJ N°
34.326.829/0001-09, com valor global de R$ 2.346.620,73 (dois milhões trezentos e quarenta
e seis mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos), pois o cronograma apresentado
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tem somente os macro itens, não apresentando o desembolso por etapa da obra, em
desacordo ao anexo III do edital; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ
N° 09.042.893/0001-02, com valor global de R$ 2.357.601,15 (dois milhões trezentos e
cinquenta e sete mil seiscentos e um reais e quinze centavos), o orçamento apresentado na
proposta de preço exibe a unidade do item 1.2, diferente da apresentada no Anexo III do
edital, bem como o valor unitário acima do proposto na planilha do edital no anexo III. Então
o presidente, em ato consecutivo declara VENCEDORA do certame a empresa: RVP
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 07.876.676/0001-92, com valor global de R$
2.300.982,16 (dois milhões trezentos mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis
centavos), e em ato consecutivo solicita a empresa RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ N° 07.876.676/0001-92 que apresente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
proposta de preços retificada e ratificada, e anuncia que publicará o resultado do julgamento
nos mesmos meios de divulgação, ficando aberto a partir da data de publicação o prazo
recursal, conforme artigo 109, inciso I alínea “b”. Nada mais havendo a tratar deu-se por
encerrado o presente certame, do que para constar, foi lavrada a presente ata, que será
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Acaraú-Ce.
Acaraú-CE, dia 05 de Abril de 2022.
COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE ACARAÚ

Presidente

TIAGO FONTELES SOUZA

____________

JACO EXPEDITO DE LIMA NETO

Membros
ANA MARIA NASCIMENTO MELO
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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO SUPLEMENTAR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1011.02/2021-CP
Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 2022 às 08h05min (oito horas e cinco minutos), reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Acaraú, em sua sala de sessões
localizada na Rua Major Coelho, 185 - Centro - Acaraú - Ce, composta por: Tiago Fonteles
Souza - Presidente, Jacó Expedito de Lima Neto e Ana Maria Nascimento Melo - membros,
nomeados pela portaria n° 0301.04/2022, de 03 de janeiro de 2022, para dar continuidade do
processo descrito e para dar julgamento sobre as propostas de preços já analisadas pelo Setor
de Engenharia, bem como pela Procuradoria Geral do Município de Acaraú, conforme
Pareceres (técnico e Jurídico) em anexo aos autos do processo, provenientes da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1011.02/2021-CP, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BURITI, CURRAL VELHO, MORADA
NOVA E CAUASSU DE DENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE
ACARAÚ/CE. O Presidente declarou aberta a sessão com a demonstração sobre a classificação
e desclassificação das propostas de preços, ficando da seguinte maneira: CLASSIFICADAS:
RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 07.876.676/0001-92, com valor global de R$
2.300.982,16 (dois milhões trezentos mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis
centavos); G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ N° 10.572.609/0001-99, com
valor global de R$ 2.312.130,48 (dois milhões trezentos e doze mil cento e trinta reais e
quarenta e oito centavos); P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ N°
05.162.341/0001-87, com valor global de R$ 2.316.881,21 (dois milhões trezentos e dezesseis
mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos); CONSTRUTORA IMPACTO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ N° 00.611.868/0001-28, com valor global de R$ 2.320.673,52
(dois milhões trezentos e vinte mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e dois
centavos); ARN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ N° 11.477.070/0001-51, com valor global de R$
2.324.083,43 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil oitenta e três reais e quarenta e
três centavos); CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP, CNPJ N° 11.962.967/0001-70,
com valor global de R$ 2.335.276,64 (dois milhões trezentos e trinta e cinco mil duzentos e
setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). DESCLASSIFICADAS: STAFF
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ N° 03.788.024/0001-45,
com valor global de R$ 2.035.140,61 (dois milhões trinta e cinco mil cento e quarenta reais e
sessenta e um centavos) por não constar assinatura do responsável legal da empresa na
proposta de preços; CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CNPJ N°
06.974.509/0001-11, com valor global de R$ 2.312.104,06 (dois milhões trezentos e doze mil
cento e quatro reais e seis centavos), pois o orçamento apresentado na proposta de preços
não possui a coluna “Preço Unitário/BDI”, além de apresentar divergências nos preços
apresentados dos insumos e da mão de obra; VIRGÍLIO & JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP,
CNPJ N° 01.992.393/0001-20, com valor global de R$ 2.312.130,48 (dois milhões trezentos e
doze mil cento e trinta reais e quarenta e oito centavos) por não constar assinatura nas folhas
referentes ao anexo III do edital, e o orçamento apresentado na proposta de preço exibe a
unidade do item 1.2, diferente da apresentada no Anexo III do edital; SAVIRES ILUMINAÇÃO E
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 22.346.772/0001-12, com valor global de R$ 2.338.725,22 (dois
milhões trezentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos)
por não apresentar a composição de custo unitário; CONSTRUTORA AG EIRELI, CNPJ N°
34.326.829/0001-09, com valor global de R$ 2.346.620,73 (dois milhões trezentos e quarenta
e seis mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos), pois o cronograma apresentado
tem somente os macro itens, não apresentando o desembolso por etapa da obra, em
desacordo ao anexo III do edital; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ
N° 09.042.893/0001-02, com valor global de R$ 2.357.601,15 (dois milhões trezentos e
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cinquenta e sete mil seiscentos e um reais e quinze centavos), o orçamento apresentado na
proposta de preço exibe a unidade do item 1.2, diferente da apresentada no Anexo III do
edital, bem como o valor unitário acima do proposto na planilha do edital no anexo III. Então
o presidente, em ato consecutivo declara VENCEDORA do certame a empresa: RVP
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 07.876.676/0001-92, com valor global de R$
2.300.982,16 (dois milhões trezentos mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis
centavos), e em ato consecutivo solicita a empresa RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ N° 07.876.676/0001-92 que apresente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
proposta de preços retificada e ratificada, e anuncia que publicará o resultado do julgamento
nos mesmos meios de divulgação, ficando aberto a partir da data de publicação o prazo
recursal, conforme artigo 109, inciso I alínea “b”. Nada mais havendo a tratar deu-se por
encerrado o presente certame, do que para constar, foi lavrada a presente ata, que será
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Acaraú-Ce.

Acaraú-CE, dia 05 de Abril de 2022.

Tiago ^R^eies Souza
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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CERTIDÃO

DE

AFIXAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal de Acaraú - CE, EXTRATO DA ATA DA SESSÃO SUPLEMENTAR - LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1011.02/2021-CP, Processo Licitatório, referente à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO

BURITI, CURRAL VELHO, MORADA NOVA E CAUASSU DE DENTRO, JUNTO A SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

Acaraú-CE, dia 05 de Abril de 2022.

Souza
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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