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Comissão Permanente de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Concorrência nº 006/2019 Processo nº 1458/2019

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 633/2019,
através de sua presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes e a
quem mais interessar que, em sessão reservada da mesma, datada de 22/10/2019
ás 14:00 horas , após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o
critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado
classificatório:

CLASSIFICADAS: 1º lugar JB CONSTRUTORA EIRELI com valor total de R$
5.992.033,19 (cinco milhões novecentos e noventa e dois mil trinta e três reais e dezenove
centavos); 2º lugar CONSTRUTORA AMIL LTDA com valor total de R$ 6.540.918,88 (seis
milhões quinhentos e quarenta mil novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos); 3°
lugar PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI com valor total de R$
6.549.198,93 (seis milhões quinhentos e quarenta e nove mil cento e noventa e oito reais e
noventa e três centavos); 4° lugar CONSTRUTORA DETERRA LTDA com valor total de R$
6.629.018,47 (seis milhões seiscentos e vinte e nove mil dezoito reais e quarenta e sete
centavos); 5° lugar A.I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI- EPP com
valor total de R$ 6.864.274,17 (seis milhões oitocentos e sessenta e quatro mil duzentos e
setenta e quatro reais e dezessete centavos).

DESCLASSIFICADAS: S.A. LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e ALPHA
CONSTRUTORA EIRELI

Tudo em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que
se encontra inserta no respectivo processo licitatório. Abre-se o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para recurso.

Primavera do Leste, 24 de outubro de 2019.

Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da CPL
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