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ESTADO..DO PLUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

GABINETE DO PREFEITO 

TOMADA DE PREÇO N2  045/2019 - CPL 

OBJETO: Prestação de serviços de pavimentação (Maria Preta e Curralinho). 

ATA DA REALIZAÇÃO RA TOMADA DE PREÇOS N2 045/2019 

Aos 23 dias do mês de dezembro de 2019 no prédio da Prefeitura Municipal de Simões, Piauí, reuniu-se às 08:00 horas, o 

Presidente da Comissão de Licitação juntamente com o secretário e o membro, em atendimento as disposições contidas na Lei 

8.666/93, para realizar os procedimentos relativos a Tomada de Preço r 045/2019. O Presidente da CPL abriu a sessão pública em 

atendimentos às disposições contidas no edital. Em seguida aguardou-se o comparecimento dos licitantes interessados. 

Compareceram e realizaram o credenciamento as empresas GJS CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ. 12.388.417/0001-52), representante 

Sr. Jorge Henrique de Sousa (CPF. 061.912.013-46), REIS CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 11.498.556/0001-76), representante Sr. 

josimar Gomes dos Reis (CPF: 622.105.133-91) e TL DE CARVALHO LOPES - (CNPJ. 23670.372/0001-20), representante Sr. Silvestre 

Francisco da Silva (CPF. 006.221.665-14). Abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação, rubricados e verificados 

pelos presentes, após análise pela CPL, constatou-se a habilitação das empresas GJS CONSTRUTORA EIRELI e TL DE CARVALHO 

LOPES, já a empresa REIS CONSTRUÇÕES EIRELI restou inabilitada por não apresentar o FGTS, CND Municipais e Seguro Garantia. 

Renunciando os presentes a interposição de recursos na habilitação. Dando seguimento, deu-se a abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preços, após análise, verificou-se a regularidade, restando vencedora por apresentar a cifra mais vantajosa para o 

município a empresa GJS CONSTRUTORA EIRELI com Valor Total de R$ 372.396,93 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e 

noventa e seis reais e noventa e três centavos). Decidiu então a CPL pelo envio das propostas para análise pelo Corpo Técnico do 

Município para atestar a regularidade das propostas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da CPL o secretário e o membro deu 

por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pela 

Comissão Permanente de Licitação e os licitantes p  esen es. 

Pr fetu a Municipa dj1Y  ões (P1). 

Empresas: 

Uir 	( 
GJS CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ. 12.388.417/00011 -52) 

Sr. Jorge Henrique de Sousa (CPF. 061.912.013-46) 
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