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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

AIA DE SESSAO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE

PROPOSTA E SUSPENÇÀO PARA AI\ÁIISE TECNICA,
REFERENTE AO PROCEDIIV1ENIO TOMADA DE PREÇOS NO

0212019 FMS.

As oito horas do dia dezoito de setembro de dois mil e dezenove, na sala de
Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n",
Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da
Portaria no 3\8/2079, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, para
proceder a continuidade dos trabalhos.
Vencido o prazo para apresentação de recurso, não houve manifestação formal por nenhum
dos licitantes. Isto posto, restáram habilitadas as empresas: VIBÁL CONSTRUçOES E

SERVIçOS LTDA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPEZ E CAL CONSTRUçOES LTDA.
Dando prosseguimento aos trabalhos, foram abertos os envelopes "8" das licitantes
habilitadas, contendo os documentos de proposta, os quais foram rubricados pelos

membros da CPL, e, em seguida, passados aos licitantes para proceder com a devida
rubrica dos mesmos. Segue planilha com a ré- classifica ão in icia l:
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Sequenciando, o presidente destacou que no dia t9/09/2019 encaminhará a documentação
referente às propostas para análise técnica, através do responsável técnico do lvlunicípio
com vistas a obter um julgamento sólido e justo. Isto posto, destacou ainda, que

encaminhará os arquivos das planilhas apresentadas para os participantes presentes, sendo
permitido que sejam apresentados apontamentos até o dia 19/O9/2O19, às 09h, através do
e nde reço de e-mail licitaab@qmail.com.
Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o relatório de análise
técnica, onde, os participantes serão convocados para divulgação do resultado final. A

comunrcação se dará via correio eletrônico, mediante os endereços, a saber:
. LUIZ DIEGO VIEIRA LOPEZ: licitacao.ldvl@gmail.com; e
. CAL - CONSTRUCOES LTDA - EPP: calconstrucoesltda @q ma il. cor'rl;

Reste destacado que é de inteira responsa bilidade das licitantes a conferência de todos os

dados registrados 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

prcsente ata, cuja segue assinada pela cP e licitantes presentes.
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