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AVISO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

PROCESSOS Nºs A.A.310.1.000124/20-88 E A.A.310.1.000134/20-87

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação torna público e para conhecimento
dos interessados, após exame de proposta de preços relativo à
Concorrência Nº 002/2020, que objetiva a contratação de empresa de
engenharia para a execução de obras e serviços de pavimentação em
paralelepípedo de 21.933,00m² para lote 01 e pavimentação em
paralelepípedo de 34.728,00m² para lote 02, no município de Picos-PI.
Foram consideradas classificadas as Empresas FG Araújo Leal
Construção de Edifícios Eireli, FTS Construtora Ltda–ME,
Construcreto Edificações Ltda, A.G. da Silva Filho Eireli, VM Pessos
Feitosa Monteiro–Eireli, Construir Empreendimentos Eireli, Saga
Engenharia Ltda e Poty Construtora e Empreendimentos Imobiliários
Ltda, por atender, no todo, as exigências do Edital. Obedecido o critério
de julgamento prescrito ao Edital, chegou-se ao seguinte resultado
de classificação final: 1º lugar: empresa A.G. da Silva Filho Eireli, a)
Valor Global R$ 1.355.265,90 (Um milhão, trezentos e cinquenta e
cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) para
Lote 01 e R$ 2.126.642,85  (Dois milhões, cento e vinte e seis mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para
Lote 02, 2º lugar: empresa VM Pessoa Feitosa Monteiro–Eireli, a)
Valor Global: R$ 1.532.011,15 (Um milhão, quinhentos e trinta e dois
mil, onze reais e quinze centavos) para Lote 01, 3º lugar: empresa Saga
Engenharia Ltda, a) Valor Global: R$ 1.549.028,62 (Um milhão,
quinhentos e quarenta e nove mil, vinte e oito reais e sessenta e dois
centavos) para Lote 01 e R$ 2.462.868,29 (Dois milhões, quatrocentos
e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove
centavos) para Lote 02, 4º lugar: empresa Construcreto Edificações
Ltda, a) Valor Global: R$ 1.562.624,61 (Um milhão, quinhentos e
sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um
centavos) para Lote 01 e R$ 2.465.166,44  (Dois milhões, quatrocentos
e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e
quatro centavos) para Lote 02, 5º lugar: empresa FG Araújo Leal
Construção de Edifícios Eireli, a) Valor Global: R$ 1.876.185,55 (Um
milhão, oitocentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos) para Lote 01 e a empresa Construir
Empreendimentos Eireli, a) Valor Global: R$ 2.912.930,56 (Dois milhões,
novecentos e doze mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis
centavos) para Lote 02, 6º lugar: empresa Construir Empreendimentos
Eireli, a) Valor Global: R$ 1.878.891,31 (Um milhão, oitocentos e setenta
e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) para
Lote 01 e a empresa FG Araújo Leal Construção de Edifícios Eireli, a)
Valor Global: R$ 2.988.298,84  (Dois milhão, novecentos e oitenta e
oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)
para Lote 02, 7º lugar: empresa Poty Construtora e Empreendimentos
Imobiliários Ltda, a) Valor Global: R$ 1.928.353,49 (Um milhão,
novecentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e
quarenta e nove centavos) para Lote 01 e a empresa FTS Construtora
Ltda–ME, a) Valor Global:  R$ 2.997.017,26 (Dois milhões, novecentos
e noventa e sete mil, dezessete reais e vinte e seis centavos) para Lote
02 e 8º lugar: empresa FTS Construtora Ltda–ME, a) Valor Global: R$
2.068.611,16 (Dois milhão, sessenta e oito mil, seiscentos e onze reais
e dezesseis centavos) para Lote 01 e a empresa Poty Construtora e
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a) Valor Global: R$ 3.031.765,66
(Três milhões, trinta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) para Lote 02; b) Prazo de Execução 240
(duzentos e quarenta) dias. Assegurado os prazos para cumprimento
da Lei 8.666/93. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de
Licitação da SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835, Centro/Sul, CEP:
64.001-480, nesta Capital. Tel: (86) 3216-3692. Fax: (86) 216-4474. E-
mail cpl@cidades.pi.gov.br.
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      José Guimarães Lima Neto
     Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES– SECID/PI


