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 ATA COMPLEMENTAR   

 

Ato contínuo aos decimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, referente 

a Licitação 151-2020 Tomada de Preço n° 040-2020, objetivando a Contratação de 

empresa de Engenharia para executar obras de pavimentação em paralelepípedos 

em diversas ruas do distrito de Humildes, neste município, quando a CPL  declarou a 

empresa G.M.C. CONSTRUÇÕES E ALUGUEIS DE MAQUINA LTDA HABILITADA e as 

empresas GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA e AGRUPAR2 ENGENHARIA 

& MANUTENÇÃO LTDA INABILITADAS e foi aberto prazo Recursal. 

 

Em tempo hábil, a empresa GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA protocolou 

o seu recurso. 

 

No dia 03 de novembro de 2020, a presidente da Comissão Permanente de Licitação 

encaminhou o processo a Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de 

parecer jurídico quanto ao recurso apresentado. 

 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, através do Parecer nº 

1617/PGM/2020 que diz: “Diante do quanto apurado, vislumbramos a possibilidade jurídica 

de conhecimento e indeferimento do recurso Administrativo interposto pela empresa GB 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA, pugnando pela manutenção da decisão 

exarada pela comissão de licitação,  junto ao certame licitatório”.  

 

Diante do exposto, resolve a CPL manter a sua decisão e declarar a empresa G.M.C. 

CONSTRUÇÕES E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA vencedora do certame com o valor 

global de R$ 889.819,32 (oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e 

trinta e dois centavos) K=0,83. Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a 

presente ata. 
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Feira de Santana, 12 novembro de 2020. 

 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 
Presidente da CPL 

 
 
 

Jacicleide Gomes dos Santos 
 
  

 Mariane Jerusa das Neves 
Membros da Comissão 

 
 


