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ESTADO DE SERGIPE

T,TUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA
orvrsÃo oe lrcrraçÕEs E coNTRATos

ArA DE sESSÃo PARA APRESENTAçÃo oo nrsurraoo
DA ANÁLISE rÉcrurce oe pRoposÍA E RESULTADo
FINAL, REFERENTE AO PROCEDIMENTO TOMADA DE
PREçOS No 1212018

As dez horas do dia vinte e três de ianeiro de dois mil e dezenove, na sala de
Licitações desta Prefeitura 14unicipal, situada na Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n",
Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da
Portaria no 165/2018, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para
proceder a continuidade dos trabalhos, onde será apresentado o resultado da análise
técnica referente às propostas apresentadas e julgamento final. Aberta a sessão, constatou-
se o comparecimento apenas do representante da empresa CAL coNsTRUçõES LTDA-
EPP.
Em seguida, foi destacado que de acordo com o parecer técnico expedido, a responsável
técnica rdentifrcou que :

. A empresa CAL CONSTRUçÕES LTDA-EPP cumpriu todos os parâmetros de referência
delineados pelo órgão;
. A empresa SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou a planilha de encargos
sociais em desacordo com as especificações do órgão;
.A empresa ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI cumpriu todós
os parâmetros de referência delineados pelo órgão; e
. A empresa vrBAL coNsTRUçÕEs E sERvIços LTDA-EPP apresentou"na planilha iiê
composição de custos, no subitem 01,01.005.002, divergência na descrição do item ein
relação às especificações do órgâo.

O presidente destacou que acolhe integralmente o relatório apresentado, fazendo constar
que tal documento passa a compor os autos deste processo.
Destarte, mediante os resultados apurados fora declarada vencedora deste certame a

empresa cAL CoNSTRUçÕES LTDA-EPP para o objeto licitado, conforme o quanto
d is osto na la n ilha a se U IT:

Nos termos do art. 109 I, b, da Lei 8.666/93, será respeitado o prazo de cinco dias úteis
para apresentação de recurso referente ao julgamento das propostas.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-5e p
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