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As oito horas do dia seis de setembro 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
318/2019, sob presidência do senhor Francisco de Assis sÍveira cruz, para proceder a
sessão de abertura reíerente à Tomada de preços no o2/207g Flys, que'tem por objeto a
contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para executar a
construção de três unidades básicas de saúde neste t4unicípiol O edital resumido Í.oi
publicado no Diário oficial da união (DoU), no Diário oficial áo Esrado (DoE), no Diário
oficial do Ív'lunicípio (DoM) e em Jornat da cidade (iornal diário de grande circuíação), para
conhecimento de quaisquer interessados. Iniciando o credenciamento, o presidente leu a
relação das empresas que fizeram a aquisição do Edital: vrBAL coNsrRUçõEs EsERVrços LTDA, EssrcoN cooNsrRUToRA EMPREENDTMENToS ErRELi, LUrz
9ll9_g_yr-gl4 LopEz, sERvEscoN srRvrços E coNsrRUçÕEs ErRELr, cAL
coNsrRUçoEs LTDA e GoEs coNsrRUçÕEs ErRELr. Tambem deitacou que a empresa
Lurz DrEGo vrErRA LopEz, inscrita no cNpJ sob o no 13.597.475/ooo1-59, represenrada
pelo Sr. Alex Darlan vieira dos santos, portador do RG 3.302.4r9-7 sSR/sÊ, realizotr
credencjarnento no dia anterior à data de abertura do certame, deixando protocol.,dos os
envelopes de habilitação e proposta; verificou-se que no envelope referente ao
credencramento, o documento de identificação do representante legal não pode ser retiradopor estJr fixado à parede interna do invórucro, portanto, fora mantido junto à
docurnentação. No presente dia, constatou-se o comparecimento das seguintes liãitantes,
dEVidAMErItC TEPTCSCNIAdAS: ESSICON COONSTRUTORA EMPREENDIúENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o no 27 .293.t46/ooot-29, representada pelo sr. Ian Bismark soura
rYacedo, portador do RG 2.472.252-9 SSp/sE; sERvEscoN sERVIços E CONSTRUçÕES
ErRELr, inscrita no cNPl sob o no 31.844.018/0001-01, represenrada pelo sr. João Kleber
dos santos Ferreira, portador do RG 3.342.206-6 ssp/SE; cAL coNsrRUçÕEs LTDA_
inscrita no CNPJ sob o no 26.552.594/0ool-37, representada peio sr. Egnalào pinto dos
SANtOS, POrtAdOr dO RG 1.058.161 SSP/SE; E VIBAL CONSTRUçÕES E SÉRVIçOS LTDA,
inscrita no cNPJ sob o no 32.815.029/ooo1-18, representada pelo sr. Ivandi Brilhante de
Araújo Júnior, portador do RG 3.284.296-4 ssp/sE. Foi verificado que todas as rnteressadas
atenderam aos termos editalícios, logo, foram declaradas credenciadas. Em seguida, foram
coletados os envelopes "A" - HABILITAçÃo e "8,, - pRoposTA. Logo após ã coleta dos
envelopes, o representante da empresa VIBAL CONSTRUçÕES E SERVIçOS LTDA
retirou-se da reunião.
Dando prosseguamento 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:
. sERvEScoN sERvrços E coNsrRUçÕEs ETRELT: não apresentou a certidão
negativa de debitos para com a fazerrda estadual, descumprindo, desta forma, o subitem
8.5.3.2. do instru mento convocatório;
r ESSICON COONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI: não apresentou
comprovação de vínculo entre licitante e responsável técnico, desatcÍrdendo, c]esta Íorma,
ao subiterÍt 8.3.3. do instrumento convocatório.

Mediante os pontos acima destacados, foram declaradas inabilitadas para o ccrtaTÍtc as
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eryrpresas ESSICON COONSTRUTORA EMpREENDIMENTOS EIRELI e SERVE sco N
SERVIçOS E CONSTRUçÕES EIRELI. AdEMAiS, identificou-se que as demais participantes
atenderam às exigências editalícias, sendo, portan to, declaradas habilitadas a prosseguir
Nos termos do subitem 17.1.1. do instrumento convocatório, será respeitado o prazo de
recurso. Transcorrida essa fase, os licitantes se rão convocados via e-mail, para que sc
possa dar continuidade ao certame, mediante os end e reços, a sab T
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. LUIZ DIEGO VIEIRA LOPEZ: licitacao.ldvlG)gmail,com; e

. ESSICON COONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI:
essiconempreendimentos@gmail.com;
. SERVESCON SERVIçOS E CONSTRUçÕES EIRELI: servesconservrcos@gmail.com;
. CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP: calconstrucoesl tda@qmail.conr
. VIBAL CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDAi vibalconstrucoes@gmait.com.

Reste destacado que é de inteira responsa bilidade das Iicitantes a coníerência de todos os
dados regastrados 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 L e licita n resentes.

FRANCIS ASSIS SILVEIRA CRUZ
nte da CPL
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