
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ATA DE SESSÃO PARA CREDENCIAMENTO, COLETA DOS
ENVELOPES "A: E "8", )ULGA ENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILIT!ÇAO, APURAÇAO DA PROPOSÍA DE PREÇOS,
ANAUSE TECNICA E )ULGAMENTO FINAL, REFERENTE AO
PROCEDIMENTO TOMADA DE PREÇOS NO 06/2020,

Às oito horas do dia treze de agosto de dois mil e vinte, 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

318/2019, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para proceder a

sessão de abertura referente à Tomada de Preços no 0612020, que tem por objeto a

contrataÇão de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar
pavimentação a paralelepípedo em diversas vias na sede deste Município. O edital resumido
foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), no Diário Oficial do Município (DOM) e em
jornal de grande circulação no estado, para conhecimento de quaisquer interessados.
Resgataram o Edital as seguintes interessadas: LIDER coNsTRUçõEs E LocAçÃo
EIRELI, VIBAL CONSTRUçóES E SERVIçOS LTDA, ',PC CONSTRUçõES,
INCORPORÂçõES E LOCAçõES EIRELI, SERGIPE EMPREENDIMEÍ{TOS LTDA, LUIZ
DIEGO VIEIRA LOPES E PEDRA AZUL CONSTRUçÃO E PAVIMENTAçÃO EIRELI. NO

presente dia, constatou-se o comparecimento da seguinte licitante, devidamente
representada: SERGIPE EMPREENDIITíENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

29.889.275/0001-00, representada pelo Sr. losé Carlos Dórea, portador do RG 1.038.973
SSP/SE e do CPF 557.127.465-49; constatou-se que foram cumpridos os termos de
credenciamento e a licitante admitida para o certame, na qualidade de Microempresa. Em

seguida, foram coletados os envelopes "A" - HABILITAçÃO e "B" - PROPOSTA. Dando
prosseguimento aos trabalhos, abriu-se o envelope "A", contendo os documentos de

habilitação da licitante, cujos foram rubricados pelos membros da CPL, e, em seguida,
passado ao licitante para rubrica. Após as análises, identificou-se que não houve
transgressões ao edital, desta feita, a licitante foi declarada habilitada para prosseguir no

certame.
Em seguida, fora aberto o envelope "B", contendo proposta de preços e planilhas, conforme
resumo a seg u ir:

Sequenciando, o presidente encaminhou a documentação referente à proposta à

responsável técnica do Município, a Senhora Maria Gardênia Araújo Freire, para proceder

com a devida análise.
Concluída a análise, fora expedido parecer, onde o responsável técnico pontuou que foram
cumpridas todas as exigências editalícias na proposta apresentada. Destaque-se, que tal
documento passa a compor os autos deste processo.

Destarte, mediante os resultados apurados, foi declarada vencedora deste certame a

empresa SERGIPE EÍ{PREENDIÍiIE TOS LTDA, que prontificou-se a executar a obra,
obedecendo o prazo de cinco meses previsto no cronograma de execução, pelo valor global

de R$ 722.849,49 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e
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Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a
presente ata, cuja segue assinada pe la CPL e licitante presente.

FRANCISCO
nte da CPL

LUIZ HE ADO

Licitante:

E EÍtI P IME LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 29.889.27510001-00,
represen tada pelo Sr. losé Carlos Dórea, portador do RG 1.038.973 SSP/SE e do CPF
557.127.465-49
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SILVEIRA CRUZ


