Rio Grande do Norte, 08 de Janeiro de 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

APAMI
AVISO AOS INTERESSADOS - TP 009/2015
Processo Administrativo nº 4087/2015
Modalidade: Tomada de Preço Nº 009/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE
HABILITADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM
DRENAGEM SUPERFICIAL, MÉTODO CONVENCIONAL, EM
DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO BOSQUE DAS PEDRAS –
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN – ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de
suas atribuições legais, torna público que após conferi o
questionamento
da
empresa
RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA em relação as empresas PLANO
A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME e P&A
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO OBRA LTDA – ME, no que
diz respeito ao não cumprimento do item 5.2.4 (Regularidade
Fiscal), c.1) Juntamente com o CRF deverá ser apresentado o
RE – Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP,
modalidade: 1- Declaração ao FGTS e à Previdência, referente
as três últimas competências juntamente com o recibo de envio
do mesmo. A CPL decidiu por unanimidade dá PROVIMENTO,
tendo em vista que as empresas questionadas deixaram de
cumpri o item obrigatório do instrumento convocatório, ainda em
relação á analise da documentação, foi constatado que a
empresa P&A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO OBRA LTDA
– ME deixou de cumpri o item 5.2.2 – Qualificação Técnica.
Letra “b” – Apresentar relação formal de Comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, como objeto da Licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado
e disponível para a realização do objeto da Licitação, bem como
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos. Letra “d” – Plano de
Trabalho – d.1. O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo,
estrutura organizacional, atividades a serem realizadas, frentes
de trabalho, sequência de execução dos serviços, organização
administrativa, procedimentos de segurança e prevenção de
riscos de trabalho e planejamento de suprimento e
equipamentos a serem aplicados nas obras, de acordo com as
especificações, orçamento e projeto básico e d.2. Cronograma
físico de acordo com o plano de trabalho. Após essas
constatações a CPL promulga o seguinte resultado as
empresas: PLANO A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –
ME e P&A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO OBRA LTDA –
ME, ficam INABILITADAS, por deixarem de cumpri itens do
instrumento convocatório. E a empresa RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS LTDA, por atender na íntegra o
instrumento do edital, ficando assim HABILITADA. Fica
registrado em ata que, não havendo nenhuma interposição por
parte dos interessados, a reunião pública de abertura de
envelopes de proposta de preços será dia 20/01/2015 ás
09h00min, na sala de reunião da Comissão Permanente de
Licitação.
Lajes (RN), 07 de janeiro de 2016.
Maria das Neves de Souza Araujo
Presidente da CPL
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