AVISO DE ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO nº 009/2020
Na publicação realizada nessa Jornal no dia 22 de abril de 2021- Quinta feira, página
28, onde Lê-se:
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATUREIA/PB, que após concluído todas as diligencias conforme prevê o art, 43, § 3º da
Lei 8.666/93, DECIDIU: Diante de tudo que o que foi exposto no item acima, após concluído
todas as diligencias e previstas no art., 43, § 3º da Lei 8.666/93, DECIDIU a Comissão
Permanente de Licitação: EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1º – E L F TEIXEIRA E
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 17.560.794/0001-40, com o valor R$
216.087,54 (duzentos e dezesseis mil, oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); 2º
ARRIMO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 05.446.272/0001-33, com o valor de R$
226.360,21 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos); 3CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03 com o valor
de R$ 248.260,88 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito
centavos). EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: 1-CONSTRUTORA ALVES E
CONSERVA LTDA, CNPJ Nº 24.606.073/0001-90, 03 com o valor de R$ 213.778,23
(duzentos e treze mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), Não atendeu os
requisitos do edital previsto no item 7.2 letra “a” “k”, Proposta desclassificada. Foi solicitado
a empresa a correção e renovação da proposta de preços, a mesma apresentou com diversas
falhas, portanto estando desclassificada. 2-DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ Nº
23.916.946/0001-06 com o valor de R$ 225.511,77 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos
e onze reais e setenta e sete centavos), Não atendeu os requisitos do edital previsto no item 7.2
letra “a” “k”, conforme cita engenheiro civil: “A proposta apresentada não está em
conformidade com a planilha licitada, apresentou composição de BDI sem alíquota de
desoneração, não utilizou BDI nas composições de custo. Portanto a proposta quanto ao
aspecto técnico não é satisfatória.” Sendo concedido oportunidade de saneamento das falhas a
também solicitado a empresa a correção e renovação da proposta de preços, mas a mesma não
respondeu aos e-mail enviados pela Comissão (doc autos), portanto estando desclassificada.
INFORMAÇÕES: Mais informações na sede da Prefeitura Municipal de Matureia-PB, em
todos os dias úteis, no horário de expediente as 08:00 ás 12:00horas, a Praça José Alves da
Costa, 114 - Centro - CEP: 58.737-000, e-mail: pmmlicitacao2017@gmail.com
Matureia – PB, 19 de abril de 2021.
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL
Leia-se corretamente:
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATUREIA/PB, que após concluído todas as diligencias conforme prevê o art, 43, § 3º da
Lei 8.666/93, DECIDIU: Diante de tudo que o que foi exposto no item acima, após concluído
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todas as diligencias e previstas no art., 43, § 3º da Lei 8.666/93, DECIDIU a Comissão
Permanente de Licitação: EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1º – E L F TEIXEIRA E
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 17.560.794/0001-40, com o valor R$
216.087,54 (duzentos e dezesseis mil, oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); 2º
ARRIMO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 05.446.272/0001-33, com o valor de R$
226.360,21 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos); 3º
CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03 com o valor
de R$ 248.260,88 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito
centavos). EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: 1-CONSTRUTORA ALVES E
CONSERVA LTDA, CNPJ Nº 24.606.073/0001-90, 03 com o valor de R$ 213.778,23
(duzentos e treze mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), Não atendeu os
requisitos do edital previsto no item 7.2 letra “a” “k”, Proposta desclassificada. Foi solicitado
a empresa a correção e renovação da proposta de preços, a mesma apresentou com diversas
falhas, portanto estando desclassificada. 2-DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ Nº
23.916.946/0001-06 com o valor de R$ 225.511,77 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos
e onze reais e setenta e sete centavos), Não atendeu os requisitos do edital previsto no item 7.2
letra “a” “k”, conforme cita engenheiro civil: “A proposta apresentada não está em
conformidade com a planilha licitada, apresentou composição de BDI sem alíquota de
desoneração, não utilizou BDI nas composições de custo. Portanto a proposta quanto ao
aspecto técnico não é satisfatória.” Sendo concedido oportunidade de saneamento das falhas a
também solicitado a empresa a correção e renovação da proposta de preços, mas a mesma não
respondeu aos e-mail enviados pela Comissão(doc autos), portanto estando desclassificada, 3JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, CNPJ 34.955.075/0001-48 com o valor de R$
232.663,08 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos) não
apresentou renovação da proposta de preços, ficando a mesma desclassificada.
INFORMAÇÕES: Mais informações na sede da Prefeitura Municipal de Matureia-PB, em
todos os dias úteis, no horário de expediente as 08:00 ás 12:00horas, a Praça José Alves da
Costa, 114 - Centro - CEP: 58.737-000, e-mail: pmmlicitacao2017@gmail.com
Matureia – PB, 22 de abril de 2021.
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CPL
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