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AVISO REANÁLISE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
 
 
O Município de Goiana-PE, através da sua CPL, torna público a reanálise do julgamento da proposta 
de preços do processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo, visando os serviços de conclusão da reforma do PSF de Catuama, localizado 
na PE 001 (lote 01), e serviços de conclusão da reforma e ampliação do PSF de Barra de Catuama, 
localizado na rua Alto da Mangueira (lote 02), no município de Goiana/PE. Após reanálise e novo 
parecer emitido pela autoridade superior, responsável pela pasta da SEURBO, a CPL decide 
DESCLASSIFICAR, seguindo a indicação da SEURBO e do parecer técnico, as licitantes 
CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI, por descumprir o item 8.1.5.1 para os lotes 01 e 02 e o item 
8.1.2 e 10.5 “f” para o lote 01; J.L MARANHÃO, por descumprir o item 8.1.5.1, falta de composição e 
8.1.3, falta de memória de cálculo, para o lote 01 e 02; CONSTRUGEL CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, por descumprir o item 8.1.3, falta de memória de cálculo, para o lote 01 
e 02 e CONSTRUTORA MANASSU, por descumprir os itens 8.1.3, falta da memória de cálculo, o item 
8.1, acréscimo de itens e o anexo VI do edital, que fala sobre o cronograma, e CLASSIFICAR as 
licitantes CONSTRUTORA A.R LTDA, para o lote 01 e 02, MULTISET ENGENHARIA LTDA, para o 
lote 01 e 02 por cumprirem as exigências do edital. Diante do exposto a CPL declara VENCEDORA DO 
CERTAME as licitantes descritas abaixo em ordem de classificação, com os valores estimados 
inferiores ao da administração:  
LOTE 01  
1º CONSTRUTORA A.R LTDA – R$ 508.717,09 (quinhentos e oito mil, setecentos e dezessete reais e 
nove centavos); 
2º MULTISET ENGENHARIA LTDA R$ 529.159,82 (quinhentos e vinte nove mil, cento e cinquenta e 
nove reais e oitenta e dois centavos). 
LOTE 02 

1º MULTISET ENGENHARIA LTDA – R$ 528.034,52 (quinhentos e vinte e oito mil, trinta e quatro reais 
e cinquenta e dois centavos); 
2º CONSTRUTORA A.R. LTDA – R$ 584.265,48 (quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e 
sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). 
Diante do exposto, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, a partir da publicação deste, abre-se o prazo 

para interposição de recurso. Goiana-PE, 07.10.2021 – Emília de Fátima C. Gadelha – Pres. da CPL. 
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