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EXECUÇÃO DE 
AMARANTE-PI 

vinte e dois dias do mês de julho do ano 
Amarante, reuniu-se às 10h13, a CPL, an,..,,,r,.,,,., 

e julgamento propostas objeto Tomada de Nº 010/2020, 
licitação para contratação de empresa para EXECUÇÃO DE 

VIA ZONA RURAL DE AMARANTE-PI. O Presidente abriu a sessão 
divulgar o resultado da análise das propostas apresentadas, 

V M 

MONTEIRO ME 

EVEUN 

assim, segue o resultado no quadro abaixo: 

No item 
239.617, 10 planilha orçamentária o 

quantitativo foi alterado 
Apresentou valor em 
desacordo com os 
quadros de quantidades e 
preços 

& R$ Apresentou composição 
178.895,62 de preço (FONTE ORSE 

09104-ADAPTADO: 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO COM 
COLCHÃO AREIA 
REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 

E AREIA NO 
TRAÇO 1 :3) com redução 
de 65% da quantidade de 
mão obra (calceteiro 
com encargos 
complementares e 
servente com encargos 
complementares; no item 
da composição de 
pavimento nas 
composições auxiliares 

o na 



QUAUTYSERV 

CONSTRUÇÕES 
E 
LTDA 

ANTÔNIO 
RUFINO DA 

NETO 

ANDROS 
CONSTRUÇÃO 

ESTADO DO 

Quincas Castro, 15 -
CNPJ Nº -20 

R$ 
185.967,08 

R$ 
244.716,74 

R$ 
172.687,75 

R$ 
195.203, 14 

ca1c:ete1ro com encargos 
complementares e 
servente com encargos 
complementares foi usada 
uma quantidade 
divergente do edital 
(mesmo usando o código 
da planilha do edital -
FONTE ORSE 09104 -
ADAPTADO; apresentou 
cronograma 
físico-financeiro 
incompatível com a 
previsão de desembolso 
(não totaliza 100%) 

Sem observações 

Sem observações 

- Apresentou composições 
auxiliares com valores 
divergentes do valor das 
composições de preços 
unitários 

de cálculo no item 
2.1.1 e no 2.1.2 da 
planilha orçamentária 

Sem observações 

RA 

CLASSIFICADA 



FRANCISNEIUSO 
N 

ENG E PROL 
CONSTRUTORA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL 

R$ 
197.606,21 

R$ 
172.943,31 

R$ 
241.025,21 

Sem observações 

Erros de cálculo na 
planilha orçamentária e no 
item 1.1.1 e em várias 
outras multiplicações da 
planilha orçamentária. 
Não apresentou as 
composições auxiliares 
para mão-de-obra 

No item 2.31. e 2.3.2 da 
planilha orçamentária o 
preço unitário está acima 
da planilha-base 

CLASSIFICADA 

DESCLASSIFICADA 

O Presidente comunicará aos licitantes, através de correio eletrônico, para 

conhecimento, abrindo-se o prazo recursai a partir do dia 24 de julho de 2020. 

que não interpor recurso, podem apenas respondendo ao 
enviado, assim como os que manifestarem interesse em interpor recurso deverão 

petição ao correio eletrônico da CPL (cpl.pmamarante@gmail.com). Nada mais havendo a 
o Presidente Substituto deu por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a 

ata, que lida e achada conforme vai assinada pregoeiro e os licitantes 
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Prefeitura Municipal Amarante, 23 de julho 2020. 


