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ATA DE srssÃo PARA cREDENCIAMENTo,
COLETA DOS ENVELOPES \\A'l E "8",
]ULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE

HABTLTTAçÃo_, pRÉ RruÁusr DAS pRoposrAs
E SUSPENÇAO PARA ANALISE TECNICA,
REFERENTE AO PROCEDIMENTO TOMADA DE

PREÇOS No 0U2019

Às oito horas do dia quatro de janeiro de dois mil e dezenove, na sala de Licitações
desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, nesta
cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da Portaria no

76512078, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a

sessão de abertura referente à Tomada de Preços no 01/2019, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar
remanescente de obra referente a uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional
Joselino dos Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do
Termo de Compromisso PAC 207517/2013. O edital resumido foi publicado no Diário Oficial
do Estado (DOE), no Diário Oficial do Município (DOM), no Jornal da Cidade (jornal diário de
grande circulação) e no Quadro de Avisos do Município, para conhecimento de quaisquer
interessados. Iniciando o credenciamento, o Presidente leu a relação das empresas que
fizeram a aquisição do Edital: VIBAL CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA-EPP, CAL -
CONSTRUCOES LTDA - EPP, AMPLA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, VN
coNsTRucoEs E sERvlcos EIRELI, AT ENGENHARTA LTDA, PREMIUM MASSA DE

CONCRETO EIRELI e MF OBRAS E SERVICOS EIRELL No presente dia, constatou-se a

presença das seguintes licitantes, devidamente representadas: VN CONSTRUçOES E

SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 29.269.603/0001-75, representada pelo Sr'
Mateus Menezes Santos, portador do RG 3.484.454-6 SSP/SE; AT ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 21 .667.86310001-97, representada pelo Sr. Sidnei Roberto do

Canto Sacramento, portador do RG L.479.734 SSP/SE; VIBAL CONSTRUçõES E

SERVIçOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o no 32.815.029/0001-18, representada pelo

Sr. Guerley Antônio Araújo, portador do RG 1,280.582 SSP/SE; e TALWEG ENGENHARIA
E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 16.991.9971OO01-29, representada pelo

Sr. Zacarias Fernandes dos Santos, portador do RG 171.515 SSP/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

"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 fez-se constar:
r O representante da empresa AT ENGENHARIA LTDA destacou que no acervo
apresentado peta empresa vrBAL cdnrsiâüôiJE'srnvrços LTDA-EPP não consta os \
itens estrutura metálica e telhamento, requerendo, desta feita, sua inabilitação para o

certame.
Isto posto, o presidente esclareceu que encaminhará o questionamento para a responsável
técnica do Município, com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Após apreciação pelo

setor competente os licitantes serão reconvocados para apresentação do julgamento de

habilitação.
portantó, será esta reunião suspensa até'que seja disponibilizado o relatório de análise
técnica, onde, os participantes serão convocados mediante mensagem de correio eletrônico,
através dos endereços, a-saber:

o vN coNSTRUçõES_E SERVIçOS EIRELI: mateus_nebezesl4@hotmail.com ;

. VIBAL CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA.EPP: VibAICONSTTUCOES@gMAiI.COM ;

. TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI: fernandocivil@hotmail.com;

. AT ENGENHARIA LTDA: atengenharialtda@gmai com.
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Reste destacado que é de inteira responsabilidade das licitantes a conferência de todos os
dados registrados nesta ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis erros d ig itatórios.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a
presente ata, cuja segue assinada pela CPL e licitantes pre ntes

f*etsd*lrÁs,Í/w
Presi

LUIZ MACHADO

Licitantes:
(-- .r
,--õ- \<=
sÉRvrços

re
E EIRELI, insc rita no CNPJ sob o no 30.465.766/0001-02,

da Sr. Mateus Menezes Sa portador do RG 3.484.454-6 SSP/SE

O/a.a6/.
A EG GEN ETOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no

9 97.997/OOOL-29, representada pelo Sr. Zacarias Fernandes dos Santos, portador do RG

P/SE

EPP, inscrita no CNPJ sob o no

815 01- 18, representada pelo Guerley Antônio Araújo, portador do RG

3.284.28 4 SSP/SE

^@.«^m#;, inscrita no CNPJ sob o no 21 .667.863/000I-97, representada pelo
Sr. Sidnei Roberto do Canto Sacramento, portador do RG t.479.134 SSP/SE
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