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Às oito horas do dia dez de junho de dois mir ê dezenove, na sara de Licitações destaPrefeitura Municipal, situada na praça Joviniano Freire de oiiveira, s/no, centro, nestacidade, reuniu-se a comissão permanente de licitação, designada airavés aã-portaria no165/2018, sob presidência do senhor Francisco de-Assis sÍveira C.;.;-p;; pioceder acontinuidade da sessão de abertura referente à Tomada de preços no o1/2:oig, q;e tem por
objeto a contratação de empresa especiarizada em obras e 6erviços áe engeÀÀrria pura
executar remanescente de obra referente a uma quadra poliespoitiva, aneia à unidade
Educacional Joselino dos santos, situada no povoado Rio das peàras, deste Município, nos
termos do Termo de Compromisso pAC 2O7Sf7/2013.
Declarada aberta a sessão, constatou-se o comp_arecimento dos representantes das
CMPTESAS: AT ENGENHARIA LTDA, VN CONSTRUçÕES E SCNVIçOS EiRELI E TALWEG
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI.

Sequ-nclando,-o paesideRtê consultou--os pre-sentes aterca- do relatór-to de análise técnicaque fora enviado via e-mail no dia 07/06/19. Em seguida, destacou que, conforme
orientação da responsável técnica, declarou inabilitada a empresa vrBAL coNsriüçoié
E sERvrços LTDA, por não ter atendido prenamente ao item 8.3.2.1, tendo em vistá que
em nenhum dos atestados apresêntados continha o item de maior relevância da obra.
Visando dar celeridade ao certame, o presidente decidiu entrar em contato com a licitante
inabilitada através do e-mail vibalconstrucoes@g ma il.com, para tratar sobre a possibilidade
da empresa declarar se haveria intenção de reCurso; prontamente fomos respondrdos pelo
sr.. Ivandi B-rilhante, representante legal da empresa, que gentilmente declarou que nãoteria intenção de apresentar razões de recurso, concoràando, desta forma, com o
prosseguimento do certame.
Isto posto, foram declaradas habilitadas as
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os envelopes de proposta das licitantes habilitadas e a
ente rubricada por todos os presentes, onde foram apurados os
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634.843,43 oe (NovE)
o, o presidente destacou que no dia t3/06/20t9 encamjnhará a documentação
propostas para análise técnica, através da responsável técni ca do Mu nicípio,a obter um julgamento sólido e justo. Isto posto, desta cou ainda, que
os arquivos das planilhas apresentadas para todos os part

às 12h, atraves do
icipantes, sendo

N

e sejam apresentados apontamentos até o dia 12/06/2079
e-mail licitaab@ qmail.com.

Portanto, será esta reunião suspensa até que seja apresentado o reratório de anárise
técnica, onde, os partlcipantes serão convocados 

-para 
cilvulgação do resultado final. A

comunicação se dará via -correio eletrônico, med jante os endereçoÀ, a saber:
. VN CONSTRUçõES E SERVIçOS EIRELIT mateus_menezes 14@ hotma il.com;
o TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI: fernandocivil@ hotma il. com;
. AT ENGENHARIA LTDA: atengenharialtda@gmail.com.

Reste destacado que é de inteira respor'rsabilidade das licitantes a conferência de todos os
dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis erros d ig itatórios.
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Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalh
presente ata, cuja segue assinada pela CPL e licita

os da reunião, lavrando-se a
tes.

FRAN

LUIZ

SILVEIRA CRUZ
te da CPL

MACHADO

LICITANTE:

"Júk, E sERvrços ErRELr, inscrita no cNpJ sob o no 30.465.766/ooot-02
re da pelo portador do RG 3.484.454-6 SSP/SE

E EIRELI, inscríta no CNpj sob o no
7/000L-29, representada pelo sr. Zacarias Fernandes dos santos, portador do RG
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171.515 SSP/SE

ATE ENH
Sr. Sidnei Roberto

LTDA, inscrita no GNPJ sob o no 21.667.863/0001-97, representada pelo
do Canto Sacramento, portador do RG L.419.134 SSP/SE
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