AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E DE PRAZO RECURSAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2017
PROCESSO 042-4230/2017-SDU SUL
A Comissão Permanente de Licitação-OBRAS III, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA aos interessados do certame em epígrafe cujo objeto é a
Contratação de empresa de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) Construção de
cobertura de quadra no Parque Rodoviário, bairro Catarina, na Zona Sul de Teresina-PI (OP's 55
E 58/2015), a seguinte ordem de classificação: 1º lugar : J.E Esquadrias de Ferro e Alumínio Ltda. EPP:
R$169.935,64 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos);
2º lugar: CWC Construtora Ltda. EPP: R$182.254,46 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos); 3º lugar: CT Construções Comércio e Serviços Ltda. EPP:
R$190.228,81 (cento e noventa mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos); 4º lugar: V. F.
Sousa e Cia Ltda. EPP: R$193.845,15 (cento e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
quinze centavos); 5º lugar: Viga Construções e Empreendimentos Imobiliários EPP: R$194.582,27 (cento
e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos); 6º lugar: Costa e
Carvalho Ltda. EPP: R$196.699,06 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e seis
centavos); e 7º lugar: Dôta Engenharia Ltda.: R$235.843,86 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e
quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). Por conseguinte, a critério de classificação, consideramos
como vencedora do certame a empresa J.E Esquadrias de Ferro e Alumínio Ltda. EPP, por ter
ofertado o menor preço global para os serviços objeto desta licitação. Desta forma, está aberto o prazo
recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, para
interposição de recurso referente à fase de classificação das Propostas de Preços e Julgamento Final.
Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será homologado/adjudicado o supracitado objeto desta
licitação. O inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta CPL.

Teresina (PI), 07 de fevereiro de 2018.
Lia Christine Furtado Lopes dos Passos
Presidente da CPL OBRAS III
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