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PROCESSO Nº 025/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipubi, 
composta pelos membros Presidente – Wilson Alves da Silva e membros 

Emerson Luiz Bezerra de Lima e Giserley Paula Pereira Gomes, reunidos em 
sessão ordinária previamente convocada para o fim de proceder-se ao 
julgamento de propostas de preços decorrentes da Tomada de Preços nº 

002/2019- PL 025/2019, cuja abertura dos envelopes de habilitação ocorreu em 
22/04/2019 e a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços se 

deu em 22/04/2019 às 08:00 horas, com as fundamentações constantes, vem à 
luz do que preconiza o artigo 38, V e artigo 43, V, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
modificações posteriores, emitir o seu relatório cujo objeto da modalidade 

acima precipitada se constitui na apresentação de propostas de preços para a 
execução das obras e serviços de engenharia relativos à Pavimentação em 

paralelepípedo granítico das ruas: Izídio Fabricio da Silva, Benedita Pereira 
Delmondes, Idael Luiz de Freitas Lima, Joaquim de Castro Andrade, 
Complemento da Av. João Eugênio, Complemento da Av. Getúlio Vargas, 

Joaquim Pereira da Silva, na sede do município e rua Oscar Gomes no Distrito 
de Serra Branca, de conformidade com Projetos e Planilhas Orçamentárias, 
que passam a fazer parte integrante deste Edital, como se transcritos aqui 

fosse, de conformidade com Projetos e Planilhas Orçamentárias constantes 
dos anexos do edital, para atender as necessidades da secretaria municipal de 

infraestrutura, após a análise dos preços ofertado pelo licitante presente, a 
Comissão recomenda ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, salvo 
melhor juízo, pela HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, da seguinte empresa: 

Envelope nº 01- CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI-ME, com sede na rua do 

lions, nº 210, Lavras da Mangabeira - CE, CNPJ nº 23.588.619/0001-64, que 

apresentou o melhor preço global de R$ 1.223.550,72 (hum milhão, duzentos e 
vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), para 
os itens e subitens 01 ao 9.5 dos anexos do edital, sendo sua proposta 

considerada, portanto, as mais vantajosas e econômicas para a administração, 
tendo em vista que a proposta da outra empresa foi desclassificada. 

 
 
   Ipubi-PE, 24 de abril de 2019 
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