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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlções E coNTRATos

ATA DE sEssÃo púettcA pepa ABERTURA Dos
ENVÊLopEs "e", acunnçÃo DA PRoPostA DE PREÇos E
;U,PENÇÀO PARA ANÀLISE TÉCNICÀ, RETERENTE AO
PROCEDIMENTO TOMADA DE PREÇOS NO 04/2020

Às oito horas do dia doze de agosto de dois mil e vinte, na sala de Licitações desta

Prefeitura Municipal, situada na Praça loviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro, nesta

cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da Portaria no

318/20t9, para proceder a continuidade dos trabalhos referentes ao certame

su pra mencionado. Aberta a sessão, constatou-Se o comparecimento dos representantes das

seguintes empresas: A.G.C CONSTRUCOES E EITIPREENDIMENTOS LTDA, CAMEL

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA E TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E

CONSTRUçÃO LTDA. Inicialmente o presidente da CPL fez constar que ultrapassado o

prazo para interposição de recurso na fase de habilitação nenhuma das licitantes se

manifestou; posto isto, conforme predisposto na ata da reunião anterior, procedeu-se a

convocação via e-mail para todos os participantes admitidos neste certame.

Adiante, foram abertos os envelopes de proposta, onde apurou-se a seguinte pré-

classificação:

A documentação foi devidamente conferida e rubricada tanto pelos membros da CPL, assim

Como pelos licitantes presentes. Franqueada a palavra, apenas a representante da empresa

TORRE EMPREEITTDIMENTOS RURAL E CONSTRUçÃO LTDA manifestou-se, requerendo

que fossem d ispon ibilizados os arquivos referentes as propostas de todaS as participantes.

o presidente esclareceu que em observância ao fiel andamentos dos fatos, encaminhará

todos os arquivos referentes às propostas para licitantes após concluir o julgamento das

propostas, quando iniciar-se a fase de recurso

Por fim, o presidente destacou que encaminhará a documentação referente às propostas

para análise técnica, através da responsável técnico do Município, com vistas a obter um

julgamento sólido e justo. Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o

relatório de análise técnica, onde, em seguida os participantes serão convocados para

divulgação do resultado de julgamento das propostas. Esta comunicação dar-se-á via

correio eletrônico, mediante os endereços, a saber:
. A.G.C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA: ad mse@agcltda. com. br;
. CAMEL EMPREENDITUIENTOS E CONSTRUCOES LTDA: orcamento@camelemp.com. br;

. JURANDIR ALVES BESSA FILHO: coimbraconstrucoes@ hotma il. com;

. TORRE EMPREE DITI'IENTOS RURAL E CONSTRUçÃO LTDA:
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No
ORDEM

EMPRESA
VALOR

(R$)
CRONOG RAMA

(MÊS)
DESCONTO

(o/o)

CAMEL EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCOES LTDA

E 6L9.364,44 s (crNco) 25,58

20 J URANDIR ALVES BESSA FILHO 632.544,0O s (crNco) 24,00

3o
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E

CONSTRU O LTDA
690.024,64 s (crNco)

40
A.G.C CONSTRUCOES
EMPREENDIMENTOS LTDA

E s (crNco) L0,79

alineribeiro@ rreaiu.com.br.

1o

t7 ,09

742,462,24
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DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

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

presente ata, cuja segue assinada pela C e licita presentes.

FRAN CI SILVEIRA CRUZ
P idente da

LUIZ H ACHADO
ro

Licita ntes:

A.G.C CONSTRUCOE EÍ{DIMENTOS LTDA, inscrita no CNPI sob o
Paulo Cesar Santos, portador do RG

no
1O00.999.591/00001-52, representada pelo Sr

638.167 SSP/SE e do CPF no 409.598.645-04

fu^
CAúEL
05.325.8
7.t77 .46

.k*rlWW"k!1'.ontrRucoEs LrDA, inscrita no CNpr sob o no

97 /o}ol-a7 ,):Jrepresentada pelo Sr. Alan Carlos Marques Correia, portador do RG no

5 SSP/SE e do CPF no 977.414.5O5-49

rolftEtf;pREé*frA=nitSmRAl E coNsrRuçÃo LrDA, inscrita no cNpJ sob o no

34.405.59710001-76, representada pela sr.a Semaria Lima Moura, portadora do RG no

7.441,OO7 SSP/SE e do CPF no 000.801.155-94
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