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ATA DE SESSAO PARA CREDENCIAMENTO,
COLETA DOS ENVELOPES "A" E "8",
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HaerlrrnçÃo, pnÉ eruÁlrsr DAS pRoposrAs
r suserruçÃo paae nruÁLrse rÉcrurcn,
REFERENTE AO PROCEDiMENTO TOMADA DE
PREÇOS No 1212018

As oito horas do dia quatro de janeiro de dois mil e dezenove, na sala de Licitações
desta Prefeitura lYunicipal, situada na Praça loviniano Freire de oliveira, s/no, centro, nesta
cidade, reuniu-se a comissão Permanente de licitação, designada através da portaria no
766/2018, sob presidência do senhor Francisco de Assis silveira cruz, para proceder a
sessão de abertura referente à Tomada de preços no L2/ZO7g, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para realizar
obras de reforma e reurbanização da praça do povoado Junco, Zona Rural deste Municípió.
o edital resumido foi publicado no Diário oficial do Estado (DoE), no Diário oficial do
Município (DOM), no lornal da Cidade (jornal diário de grande circutação) e no euadro de
Avisos do Município, para conhecimento de quajsquer interessados. Iniciando .ó
credenciamento, o Presidente leu a relação das empresas que fizeram a aquisição do Editál:
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, VIBAL CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA-EPP,
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, FSS CONSTRUCOES E
ENERGIA EIRELI e CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP. No prêsente dia, constatou-se a
presença das seguintes licitantes, devidamente representadas: SOEDIS
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 30.465.76 6/OOOL-j2, representada
pelo Sr. Alessandro Pimentel Arimateia, portador do RG 3.169.859-0 SSP/SE; ESSICON
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNP-l sob o no
27 .293.146/0001-29, representada pelo Sr. Ian Bismark Souza Macedo, portador do RG
2.472.252-9 SSP/SE; VIBAL CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP, inscrita no CNpl
sob o no 32.815.029/0001-18, representada pelo Sr. Iv-andi Brilhante de Araújo Júnior,
portador do RG 3.284.286-4 SSP/SE; e CAL CONSTRUçOES LTDA-EPP, inscrita no CNP.I
sob o no 26.552.594/OOO1-37, representada pelo Sr. Francisco Sales Neto, portador do RG
3.303.822-8 SSP/SE. Sequenciando, foi verificado que todas as interessadas atenderam aos
termos editalícios, logo, foram declaradas credenciadas. Em seguida, foram coletados os
envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "8" - PROPOSTA. Dando prosseguimento aos trabalhos,
foram abertos os envelopes "A", contendo os documentos de habilitação das licitantes, os
quais foram rubricados pelos membros da CPL, e, em seguida passados aos licitantes para
proceder com a devida análise e rubrica dos mesmos, franqueada a palavra não houve
q uestiona mentos. Prosseguindo, o presidente destacou que não foram observadas
transgressões ao edital, declarando todas as participantes habilitadas para prosseguir no
certa me.
Em seguida, foram abertos os envelopes "8", contendo as propostas, planilhas e cd com (
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Sequenciando, o presldente destacou que no dia 08/01
referente às propostas para análise técnica, através d
com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Ist
encaminhará os arquivos das planilhas apresentadas
permitido que sejam apresentados apontamentos até o
ende reço de e-mail lLctLaab t@gmetl. co m.
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/2019 encaminhará a documentação
a responsável técnica do 14unicípio,
o posto, o presidente destacou que
para todos os participantes, sendo
dia 07/Ol/2or9, às I2h, através do
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Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o relatório de análise
técnica, onde, os participantes serão convocados para divulgação do resultado final. A
comunicação se dará via correio eletrônico, mediante os endereços, a saber:

. SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA: soed isempreend imentos@hotma il. com;

. VIBAL CONSÍRUçÕES E SERVIçOS LTDA-EPP: vibalconstrucoes@gmail.com;

. CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP: ca lconstru coesltda @q ma il. eom

. ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRE LI:

Reste destacado que e de inteira responsa bilidade das licitantes a conferência de todos os
dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis erros d jg itató rios.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba]fros da reunião, lavrando-se a
presente ata, cuja segue assinada pela CP licita n te sentesL

FRANCISC S SILVEIRÂ CRUZ
da CPLP
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