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oBJETo: Escolha de empresa especializada para executar serviços concementos a pavimentação de tÍechos das estradas
vicinais ente as comunidades Bom Jardim e Lourenço d0 municípi0 de Major Sales/RN, com Íecursos d0 Contrato de
Repasse no 906176/2020 - Operaçáo n" 1073231-33 - ProgÍama Desenvolvimento Regional, TeÍritorial e Urbano, aúavés
da Caixa Econômica Federal, consignados fla LOA Lei orçamentária Anual Exercíci0 202'1, nas quanlidades,
especiÍicaçóes e demais condiçÕes gerais descíUs no Proieto Básico, no Edihl de convocaçá0 e seus elementos
constitutivos, consoante as disposiçóes da leEislaçáo vigente.

-

-

Comissâo Permanente de LicitaÇão, por unanimidade, declaram que em vista d0 detalhado exame
procedido na pr0posta aprese tada pela partcipante da licitaÇão suso referida. que 0 resultâdo d0 certame Í0i 0 que
constam do lüapa Ce ApuraQao acima descrito, tendo, c0rn0 consequência, atngido a finalidade â que se Cestnou

0s membÍ0s da

inclusive considerand0

0

obietivo d0 procedimento licilifiorio, qual seja

0 de

c0nseguir melhores pÍeÇos para

administraçáo municipal de Maior SalesiRN.
Considerand0 0 decurso dos prazos íecursais reÍerente a interposiça0 de recursos na Íase de apuraçáo das propostas da
Tomada de PreÇ0 no 2021 .06.22.00BTP, encaminhamos 0 pr0cess0 à deliberaÇáo d0 Exm0. Sr. Thales Andre Fernândes,
PÍeÍeito lvl0nicipal de Mal0Í SaleslRN. que estando de acordo corn os atos praticados pela C0missáo Permanente de

Licitacáo proceda com a AdjudicaÇão e Hom0logaÇão do 0bjeto licilado em ravor da empresa M0DELO CoNSTRUÇÔES E
SERVIÇOS EIRELI IJIE, Pess0a Juridicâ de Direitô Privado, inscrita no CadasÍ0 de Pessoa JurÍdica sob 0 n0
27..106.675/0001-76, lnscriçâo Estadual n0 20.466.076-S, com endereÇo na Rua Francisco Alves de QueiÍoz. no 434,
Prificesinha, CEP n0 59.900-000, Paú dos Ferros./RN, representada pelo Sr. ARTHUR LIMA M0BENo, brasileiro, solteiro,
engenheiro d0 petró|e0, inscrito no Cadastro de Pess0a Física do Ministério de tazenda sob 0 n0 086.906 ô64-19,
portadoÍ Íia Cédula de ldenlidade no 002.451.304 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua da Saudade, no 135,
Apaitâmentô 1107, Emaus, CEP no 59.148.550, Parnamirinr/Bl'1, vencedora do certame Bm epÍgraÍe com propcsta n0
valor de R$ 375.844,47 iTÍezentos e Setenta e Cinco Mii, Oitocentos e 0uârênta e 0uatro Reais e Ouarenta e Sete
Centavos), 0Íerecendo melhor desempenh0 e proposta para a administraÇáo pública municipai de Major SaleslRN.
É o nosso parecer, salvo melhor juí20.
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