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176 
ESTADO DE SERGIPE 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA 
DAS PROPOSTAS E SUSPENÇÃO, REFERENTE 
AO PROCEDIMENTO TOMADA DE PREÇOS No 
05/2018; 

Às oito horas do dia onze de maio 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 das 
licitantes habilitadas e suspensão para fase de recurso. Aberta a sessão, constatou-se a 
presença da seguinte licitante, devidamente representada: JGLR EMPREENDIMENTOS 
LTDA. 
Em seguida, o Sr. Presidente recapitulou a sessão realizada e suspensa no dia 23/04/2018, 
onde mencionou que foram encaminhadas as propostas de todas as participantes 
habilitadas para análise técnica; expedido o parecer, a responsável técnica entendeu que 
foram cumpridas todas as exigências editalícias na proposta apresentada pela empresa 
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA, e assim, fora emitido parecer favorável a mesma. Tal 
documento passa a compor os autos deste processo. 
Destarte, mediante os resultados apurados pela responsável técnica do MuniCípio, conformé 
relatório apresentado e que de agora em diante compõe os autos do processo, o Sr. 
Presidente declarou vencedora do certame a empresa JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA, a 
qual apresentou melhor proposta, qual seja, R$ 433.822,99 (Quatrocentos e trinta e 
três mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) e cumpriu 
todas a exigências editalícias. 
Nos termos do subitem 17.1.2. do instrumento convocatório, será respeitado o prazo de 
recurso. 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a 
'presente ata, cuja vai assinada pelo Presidente amente com os licitantes 
presentes. 

LICITANTE: 

SAI. 6~ 
JGLR EMt DIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 21.841.302/0001-62, 
representada pela Sr.a Elisangela Santos Gomes, portador do RG 2,018.072-1 SSP/SE 
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1177 
ESTADO DE SERGIPE 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE SESSÃO DESERTA PARA 
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 
CERTAME, REFERENTE AO PROCEDIMENTO 
TOMADA DE PREÇOS No 05/2018. 

Às oito horas do dia vinte e oito de maio 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 final do certame. Aberta a 
sessão, constatou-se que nenhum dos representantes se fez presente. Destaque-se que no 
dia 25/05/2018 todos os participantes foram notificados via e-mail a comparecerem para 
esta assentada, conforme extrato de comunicação que segue anexa à presente ata. 
Em seguida, fora constado que nenhum dos licitantes apresentou razões de recurso em 
tempo hábil. 
Destarte, mediante os resultados apurados na reunião anterior, esta comissão declara 
vencedora deste certame a empresa JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA, que prontificou-se 
a executar a obra obedecendo o prazo de 08 (oito) meses previsto no cronograma de 
execução, pelo valor global de R$ 433.822,99 (Quatrocentos e trinta e três mil e oitocentos e vinte 
e dois reais e noventa e nove centavos). 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a 
presente ata, cuja vai assinada pela CPL. 

FRANCISCI SIS SILVEIRA CRUZ 


