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ATA DE SESSÃO PARA CREDENCIAMENTO,

JULGAMENTO DOS DOCUN1ENTOS DE
HAB]LITAÇAO-, PRE ANALISE DAS PROPOSTAS
E SUSPENçAO PARA ANALISE TECNICA,
REFERENTE AO PROCEDIIYENTO TON4ADA DE
PREÇOS No 09/2018

As catorze horas do dia onze de outubro de dois mil e dezoito, na sala de Licitações
desta Prefeitura 14unicipal, situada na Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, nesta
cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através Ca Portaria no
t66/7078, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a
sessão de abertura referente à Tomada de Preços no 09/2018, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar
obras cie rt:[orma em diversas praÇas públicas deste N4unicípio. O edital resumido foi
publr.,rdo rro l)rJrro Oírclal do Est.rdo (DOE), no Drário Oficial do Munrcipio (DOtvt), no Jornal
dil C ri.r(lC ilornal rJrário de grande crrculação) e no Quadro de Avrsos do [4unicípio, para
conh(]crÍÍrcÍrlo de quarsquer tnteressados. Iniciando o credenciamento, o Presidente leu a
relaÇâo das empresas que fizeram a aquisição do Edital: SOEDIS EMPREENDIMENTOS
LTDA, VIBAL CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP, GAMA & MECENAS
EMPREENDIMENTOS LTDA e CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP. No presente dia,
constatou-se a presença das seguintes licitantes, devidamente representadas: SOEDIS
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 30.465.766/0007-02, representada
pelo Sr. E_dicley Vieira Santos, portador do RG 2.162.2A5-0 SSP/SE; VIBAL
CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o no 32.815.029/0001-1.6,
ropresentada pelo Sr. Guerley Antônio Araújo, portador do RG 1.280.582 SSP/SE; o CAL
CONSTRUçÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPI sob o no 26.552.594/OOOL37, representada
pelo Sr Frirlrcrsco Sales Neto, portador do RG 3.303.822-8 SSP/SE. Destaque-se que o
representante da empresa VIBAL coNsTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP apenas
protocolou sua documentação (credenciamento e envelopes de habilitação e proposta) e
retirou-se. Sequenciando, foi verificado que todas as interessadas atenderam aos termos
editalícios, logo, foram declaradas credenciadas. Em seguida, foram coletados os envelopes
"A" HABILITAÇAO e "B" - PROPOSTA. Dando prosseguimento aos trabalhos, foram abertos
os envelopes "4", contendo os documentos de habilitação das ,icitantes, o:, quais íor.rrri
rubncarlos ílolos rnembros da CPL, o, em segurda passados aos licitantes parai proceder coj'r.r
a dclril,r ,.]l .rl !(, c rutrrrc.: dos mesmos, íranqueada a palavra não houve qur st onamentol .

Prossoqu n(lo, o Í)rosrdente destacou que não íoram observadas tri:nsgressr)es ao edrt.ri,
todavla, sc [azra necessário o consentimento do representante da empresa VIBAL
CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP para poder encerrar a fase. As 15h16mrn, o
presidente realrzou ligação telefônica para o representante legal da empresa, informando-
lhe dos resultados de habilitação e solicitou-lhe autorização para avançar; em pronta
resposta, o representante da vIBAL coNsTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP concordou
com o avanço para a fase de propostas. Desta feita, todas as participantes foram declaradas
habilitadas para prosseguir no certame.
Em seqLrida Foram abertos os envelopes "8", contendo as propostas, planrlhas e cd conr
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Sequenciando, foram passados os documentos aos Iicitantes para análise e rubrica.
Franqueada a palavra, fora solicitado pelo representante da empresa SOEDIS
EMPREENDIMENTOS LTDA que fosse concedido acesso ao arquivo da planilha de
composições de custos da empresa CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP, cujo fora entregue
no conteÚdo do cd. Em resposta, o Presidente informou que apo\ o enccrramento da
reunião, enviará todos os arquivos para as licitantes via e mail, sendo perÍr t do que elas
realizem questionamentos até as 12h da próxima segunda-Feira (1,5/lA/2018).
Dando continuidade, o presidente destacou que no dia 76/10/2018 eÍrcaminhará à

documentação referente às propostas para análise técnica, através da responsável técnica
do Município, com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Portanto, será esta reunião
suspensa até que seja apresentado o relatório de análise técnica, onde, os participantes
serão convocados para drvulgação do resultado final. A comunicação se dará via correio
eletrônico, mediante os endereços, a saber:

. SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA: soedisempreendimentos@hotmail.com;

. VIBAL CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP: Vibalconstrucoes@gmaiI.Com;
r CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP: calconstrucoesltda@qmai .com.

Reste destacado que e de rnterra responsabilidade das licitantes a coníerência de todos os
dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
poss.ve,s (,r r o> drgrtato os.
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LUI OS MACHADO

Licitantes:

D s M PRE DIM LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 30.465.766/0007-02,
re p rese n tada pelo S Edicle y Vieira Santos, portador do RG 2.162.285-0 SSP/SE

.1 ,'t, ,'
CAL N STRUç TDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o no 26.552.594/0001-37,
re p resen tada pelo r. Francisco Sales Neto, portador do RG 3.303.822 8 SSP/SE

ENRIQUE

Nada mars havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a
presente ata, cuja segue assinada pela CPlrê licitantes presentes.
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