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ATA DE SESSÃO PARA CREDENCIAMENTO, COLETA DOS
ENVELOPES "A" E "8", ]ULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇ{o, aeunnçÃo oa pRoposrA DE pREÇos

E SUSPENÇAO PARA POSSIVEL ENVIO DE

euESTIoNAMÊruros e nruÁusr rEcNIcA DAS
PROPOSTAS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO TOMADA
DE PREçOS No 0212019,

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

765/2018, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a

sessão de abertura referente à Tomada de Preços no O2l2Ol9, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar
pavimentação a paralelepípedo em diversas vias do Povoado Serra Comprida, zona rural
deste Município. 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:
SoEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, D&J CONSTRUçOES LTDA, VIBAL
coNsrRuÇÇes E sERvrços LrDA, MF o_BRAS_ 

_ ! __S_ElyM? ErRELr, CAL
coNsTRUçÕES LTDA e pAVITER PAVIMENTAçAO E CONSTRUçAO LTDA. No presente

dia, constatou-se o comparecimento das seguintes licitantes, devidamente representadas:
PAVITER PAVIMENTAçÃO E CONSTRUçÃO LTDA, inscrita no cNPJ sob o 10

05.22t.458/0001-94, representada pelo Sr, Ronisson Goes Rosemberg, portador do RG

3.076.748-2 SSP/SE; SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

30.465.76610001-02, representada pelo Sr, Alessandro Pimentel Arimateia, portador do RG

3.169.659-0 SSP/SE; D&J CONSTRUçõES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

29.138.502/0001-65, representada pelo Sr. Dalmo Moreira Santana Júnior, portador do RG

1.277.096 SSp/AL; VIBAL CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

32.815,029/0001-18, representada pelo Sr. Guerley Antonio Araújo, portador do RG

1.280.582 SSP/SE; e CAL CONSTRUçÕES LTDA, inscrita no CNPI sob o no

26.552.594/OOOL-37, representada pelo Sr. Egnaldo Pinto dos Santos, portador do RG

1.058.161 SSP/SE. Foi verificado que todas as interessadas atenderam aos termos
editalícios, logo, foram declaradas credenciadas. Em seguida, foram coletados os envelopes
"A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA. Dando prosseguimento aos trabalhos, foram abertos
os envelopes "A", contendo os documentos de habilitação das empresas, os quais foram
rubricados pelos membros da CPL, e, em seguida, passados aos licitantes para proceder

com a devida análise e rubrica dos mesmos. Após as análises, identificou-se que não houve

transgressões ao edital, desta feita, foram declaradas habilitadas para prosseguir no

certame.
Em uida foram abertos os envel \\8,, restando destacada as ro ostas a se
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Sequenci ando, o presidente destacou que no dia 7L/ 06/2019 encaminhará a documentação
referente às propostas para análise técnica, através da responsável técnica do Município,

com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Isto posto, destacou ainda, que

encaminhará os arquivos das planilhas apresentadas para todos os participantes, sendo
permitido que sejam apresentados aponta té o dia LOl0612Ot9, às 12h, através do
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25,20381.648,68 6 (CTNCO)PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

6 (CTNCO) 23,36391.049,99ES E SERVI LTDABAL CONSTRU
18,06418.073,71 6 (CtNCO)LTDAD&J CONSTR
14,93434.027,60 6 (CTNCO)SOEDIS EMPREENDIM ENTOS LTDA

6 (CTNCO) 1,4,L8437.872,L8CAL CONSTRUÇÕES LTDA

ereço de e-mail licitaatr(Ôgmail.com.
mentos a

ir:
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Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o relatório de análise
tecnica, onde, os participantes serão convocados para divulgação do resultado final. A
comunicação se dará via correio eletrônico, mediante os endereços, a saber:

. SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA: soedisempreendimentos@hotmail.com;

. vrBAL coNsTRUçõEs E sERvrços LTDA-EPP: viba lconstrucoes@g mail. com;

. CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP: ca lconstrucoesltda @9 ma il. com;

. D&J CONSTRUçõES LTDA: dej. contrucoes@ hotma il'com; e
o PAVITER PAVIMENTAçÃO E CONSTRUçAO LTDA: paviterjrj@yahoo. com. br.

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 igitatórios.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a

presente ata, cuja segue assinada pela c e licitantes presentes.

FRANCI SIS SILVEIRA CRUZ

LU ACHADO
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PAViTER PAVTMENTAçÃo E coNsTRUçÃo LTDA, inscrita no cNPl sob o no

05.221.458/0001-94, representada pelo sr. Ronisson Goes Rosemberg, portador do RG
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