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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DrvrsÃo DE LTCITAçõES E CONTRATOS

ATA DE SESSAO DES E:I'TA, PARA
APRESENTAçÃO DE RE: .JLTAD( DA ANALISI
TECNICA DAS PROPO:]IAS E SUSPENÇAO,
REFERENTE AO PROCEI)IIYENTO ÍOMADA DE
PREÇOS No 01/2019.

As oito horas do dia vintê e dois de julho de dois mil e dezenove. na sat.l dc
Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça loviniano Fri:ire de Olivcira, s/n(,,
Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada atraves da
Portaria no 165/2078, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira Cruz, par.l
proceder a continuidade dos trabalhos, onde será apresentado (, result.,. r riir arriilt:,,,
técnica referente às propostas. Aberta a sessão nenhum dos liciti|rLes sú icl l)rcsentc.
Destaque-se que, nos termos da ata de sessão firmada no dta . t/06/ ." -r t(,.r.. o.,
licitantes foram convocados via e-mail.
Em seguida, o Sr. Presidente fez constar que após a análise tecr,ica, for-r expedido o
parecer, onde a responsável técnica entendeu que foram cumpridas a:r exigêni,,rs .rditalícias
na proposta apresentada pela empresa LUIZ DIEGO VIEIRA LOPEZ, classrlicada em
primeiro lugar para os três itens.
lsto posto, o presidente destacou que acolhe integralmente o relatóric apresei:ado, fazendo
constar que tal documento passa a compor os autos deste processo.
Destarte, medlante os resultados apurados, considera-se vencec,-ra desi.r Lúrtame a
empresa LUIZ DIEGO VIEIRA LOPEZ para o objeto licitado, confor.ire o qu.rnto disposto
na planilha a segu ir:
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Nos termos do subitem L7.1.2. do instrumento convocatório, será rcspeitado o prazo de
Tecurso. Transcorrida essa fase, caso não haja manifestações da, dema' licitantcs, o
resultado da licitação será publicado.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da rcunião, i(rvrirndo se .r

presente ata, cuja vai assinada pelo Presi nte da CPL.

FRANCISC SSIS SILVEIRA CRUZ
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