AVISO DE ERRATA E
ABERTURA DE PRAZO RECURSAL – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33/2018
PROCESSO 042.4138/2018 – SDU LESTE
A Comissão Permanente de Licitação-OBRAS III, vinculada à Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA aos interessados a
retificação na Ordem de Classificação das empresas constante no Aviso de Resultado de
Julgamento e de Prazo Recursal quanto a fase de Classificação de Propostas de Preços,
referente a Concorrência Pública em epigrafe que tem como objeto a contratação de empresa

de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviços de pavimentação asfáltica em
paralelepipedo rejuntado com brita na Rua José Bonifácio, entre as ruas Celeste e
João Carvalho, Bairro Planalto Ininga, Zona Leste de Teresina-PI. Devido a um erro
de digitação, passa a vigorar o seguinte texto: onde se lê: “Informa ainda a seguinte ordem de
classificação: 1º lugar: V. F. Sousa e Cia Ltda.(Construtora JAS) - EPP - R$ 58.539,01
(cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e um centavos); 2º lugar: IR
Serviços de Construções Ltda. - EPP - R$ 58.125,22 (cinquenta e oito mil, cento e vinte e
cinco reais e vinte e dois centavos)”, leia-se: “Informa ainda a seguinte ordem de
classificação: 1º lugar: IR Serviços de Construções Ltda. - EPP - R$ 58.125,22
(cinquenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos); 2º lugar: V. F.
Sousa e Cia Ltda. (Construtora JAS)– EPP- R$ 58.539,01 (cinquenta e oito mil, quinhentos e
trinta e nove reais e um centavos)”. Por conseguinte, consideramos como VENCEDORA do
Certame a empresa IR Serviços de Construções Ltda. - EPP por ter ofertado o menor preço
global para os serviços objeto desta licitação. Desta forma, abre-se 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 do certame
em epígrafe. Salientamos que as demais empresas permanecem inalteradas quanto a ordem de
classificação no Certame.
Teresina(PI), 08 de janeiro de 2019.
Lia Christine Furtado Lopes dos Passos
Presidente da CPL – OBRAS III
VISTO:
Raimundo Nonato Moura Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sema/PMT

