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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE SESSÃO DESERTA PARA 
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE 
TÉCNICA DE PROPOSTA E RESULTADO FINAL, 
REFERENTE AO PROCEDIMENTO TOMADA DE 
PREÇOS No 03/2018. 

Às oito horas do dia nove de março de dois mil e dezoito, na sala de Licitações desta 

Prefeitura Municipal, situada na Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n°, Centro, nesta 
cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da Portaria no 

225/2017, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a 

continuidade dos trabalhos, onde será apresentado o resultado da análise técnica da 
licitante com proposta classificada e julgamento final. Aberta a sessão, constatou-se a 

presença dos representantes das empresas 
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP e 

VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. 
Em seguida, fora apresentado o parecer técnico expedido, onde a responsável técnica 
entendeu que foram cumpridas todas as exigências editalícias nas propostas apresentadas. 

Tal documento passa a compor os autos deste processo. 
Destarte, mediante os resultados apurados, esta comissão acata o opinamento apresentado 

e declara vencedora deste certame a empresa 
SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, 

que prontificou-se a execUtar a obra obedecendo o prazo de 10 (dez) meses previsto no 
cronograma de execução, pelo valor global de R$ 1.291.660,30 (um milhão, duzentos e noventa e 

um mil, seiscentos e sessenta reais e trinta centavos). Franqueada a palavra, nenhum dos 

representantes manifestou interesse em requerer prazo recursal. 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a 

presente ata, cuja vai assinada pela CPL e 1antes pr 

LICITANTE: 

o no 17.447.801/0001-00, 

actr cjdRG 3.302.419-7 SSP/SE SKALA EM 
representada 

crita no 
antos, po 

LTDA-EPP, inscrita no CNP.) sob o no 
V UÇO E SE 
2./515.029/ 01-18, representada elo Sr. Guerley Antônio Araújo, portador do RG 

1.280.582 SSP/SE 

1 


