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DIVISÃO DE LICITAç órs e contnaros

Às O8h48minutos, o representante da emp resa SOEDIS EMPREENDIMENToS LTD

retirou-se da reunião, notificando via e-mail que abriria mão de ÍlaniFestar razões d

rec
Em

urso em todas as fases deste certame,
u ida foram abertos os envelo es "8" restando destacada as TO ostas

CROI.IOGRAM

As oito horas do dia vinte ê nove de ianeiro de dois mil e vinte, na sala de Licitações

desta Prefeitura lYunicipal, situada na Praça loviniano Freire de OIiveira, s/no' Centro' nesta

cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada irtravrls il:: Portaria no

3LB/2ó§, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a

sessão de abeitura referente à Tomada de Preços no O2/2O2O, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para realizar
pari.enÉução a paralelepípedo em diversas vias na sede deste Município. o edital resumido

ioi puuticaáo no Diário óficiat ao Estado (DoE), no Diário oficial do i'lunicípio (DoM) e no

quáoro oe Avisos do Município, para conhecimento de quaisquer interessados. lniciando o

ciedenciamento, o presidente leu a relação das empresas que fizeram a aquisição do Fdital:

VIBAL CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA, CONORTE CONSTRUTORA NORÍE E

SERVIçOS LTDA, LUIZ DIEGO úIEIRA LOPEZ, SERVIçOS DE ENGENHA.RIA AL

NICOLÃU LTDA, MF OBRAS E SERVIçOS EIRELI, ESSENCTAL TRANSPORTE &

CONSTRUCOES LTDA, SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, D & C CONSTRUCOES

LTDA e TIDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR. No presente dia, constiltou-se o
.ontl)arí,,. r:ri:nto das seguintcÍ; licitantes, devidarnentc represcntadar. JIDEVÀL NEVES DE

CARVAi-11U JúNIOR, inscrit.r ,o Cl'JPl sob c no 30.05U.266100C1 50, represerrtada pglo

sr. Danrio ilocha Rczende, portador do RG 3.269.567-5 SSP/SE; LUIZ DIEGO VIEIRA
Lopez, inscrita no cNPJ sob o no 73.597.475/OOO1-59, representada pelo sr. Alcx Darlan

vieira áos santos, portador do RG 3.302.419-7 SSp/SE; SOEDTS EMpREÊNDTMENTOS

LTDA, inscrita no ctrtp: sob o no 30.46 5.76610001-02, representada pelo sr. Edrcley vieira

Santos, portador do RG 2.|62.285-0 SSP/SE; sERvIços DE ENGENHARIA AL NIcoLAU
LTDA, inscrita no CNP] sob o no 35.095.155/0001-33, representada pelo Sr' Lealdro

Tomás da Cunha Nicolau, portador do RG 1298771900 SSP/BA; VIBAL CONSTRUçoES E

SERVIçOS LTDA, inscrita no cNPl sob o no 32.815.029/0001-18, IepreserrL.lda pelo sr.

ã;;;it nntonio Araújo, portador do RG 1.280.582 SSP/SE; e D & c coNSTRUçÕEs
iTDA,' rnscrita no Ct,tir: sob o no 04.460.699/0001-23, representada pelo .Sr. Evaldir da

silva Ramos, portador do RG 40.642.163-8 SSP/SP. Foram analisados os documentos dc

credenciamento, sendo constatado que as interessadas demonstraram sua condição de

enquadramento como micro ou pequenas empresas; ademais, foranl cumpridos os termos

de credenciamento e as licitantes admitidas ao certame. Em sêguida, foram coletados os

envelopes "A'- HABILITAçÃO e "e" - PROPOSTA. Dando prosseguimento aos trabalhos,

rorarn atle rtos os envelopes "A", contendo os documentos de habilitacão das onrpresas, os

quais fcl-.:.: ruLlricados pelos rrerribros cla cPL, e, em segr:ida, passariÔs aos licltantes Para

cro :. m it devida análisr' c rublc.t clos rncsrnos. Após as análi::cs, iderriiÍicou-se quc

ll(r :_.. . r it,riEressúes ao cdital, desta feita, forarn declaradas hatlilitadas pilra prosseguir

no cerLàm.i.
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Sequenr:rando, o presidente destacou que no dia 30/07/2020 encaminhará a documentação

referente às propostas para análise técnica, através do responsável técnico do Ir4unicípio,

com vistas a obte, um julgamento sólido e justo lsto posto' destacou ainda' que

Àncaminnou os arquivos ãas- planilhas apresentadas para todos os participantes' cujos

ouderam atestar o recebimento em sessão. Fora esclarecido, ainda, que. será permitido que

;;;il'";;;;;,;;";;;'i;i;apontamentos ate o dia 3o/ot/2020, às 10h' através do

end ereço de e-mail licitaab@qmail.com.
P;;"tq ;; ;ú t"u",ã -rsp*'* ate que seja apresentado o relatório de analise

tecnica, onde, os participantes seião convocados para sua divulgação e prossequimento dos

iiuü"ln"r. A comunicação se dará via correio eletrônico, mediante os endereços, a saber:

. LUrz DrEGo Vrrrne LoPEz: licitacao.ldvl@gmail'com;

. JIDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR: TOChAdANiiol@hOIrnAiI.COM;

. D & C CoNSTRUçÕES LTDA: decconstru coesltda(ôo ma il conr; 
--

.sERvIçosDEENGENHARIAALNIcoLAULTDA:leandro.alneng@gmail'com;

.vIBAL-coNsÍRUçÕEsEsERvlçosLTDA:Vibalconstrucoes@gmail.com;

. SOEDIS EMPREENDIMENTOS LiDA: soed isem preend imentos@hotma il corn;

Reste ciitsLacado que é de inteira responsa bilidad e das licitântes a conferência de todos os

dado. ttrados nesta Ata, r, tlttc não serão aceitôs reclamaçÔes postcriores sobre

pos!inc !, t'r ros digitatórios.
Nada mais havendo a tratar, foram
presente atô, cuja segue assinada pela

FRA
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