
089:

As oito horas do dia dois de março de dois mil e vinte' na sala de Licitações desta

Prefeitura Municipal, situada na Praia Joviniano Freire de Oliveira' s/no' Centro' nesta

cidade,reuniramdoismembrosdaComissãoPermanentedeLicitação'designadaatraves
da portaria no 318/2019, sob presidência do senhor Francisco de Assis sirveira cruz,

para proceder a continuidade dos trabalhos' onde fora apresentado o resultado da análise

técnica das propostas e julgamento final' Aberta a sessão' constatou-se que as licitantes

não compareceram, sendol portando, declarada deserta Destaque-se que' conforme

consignado em ata da reu n iáo 
'ante'io'' 

todas as participantes foram convocadas via e-mall'

mediante os endereços a saber:
. LUIZ DIEGO VTEIRA LOPEz: licitacao'ldvl@gmail'com;

. JIDEVAL NEVES DE CARVALHO JÚNIOR: rochadanilol@hotmail com;

. íãi cotrtrRuçÕEs LTDA: decconstrucoesltda@o mail com;

.SERVIÇoSDEENGENHARIAALNICoLAULTDA:leandro.alneng(@gmail.com;

. vrBAL coNsTRUçõEs E sERvrços LTDA: vibalconstrucoes (ôo ma il !9-!0; e

. soEDIS EMPREENDIMENToS LTDA: soedisempreendimentos@hotmail'com'

tsto posto, registra-se qr" à"lto'ao com o parecer técnico expedido' a responsável técnica

entendeu que foram.rrpr,Ju, todas as exigências editalicias nas propostas apresentadas'

o relatório passa a compor os autos deste processo'

Adiante, a CPL destaca que concorda com o julgamento técnico' classificando todas as

DIVISÃO DE LICITAç

p ropostas, na ordem a seg uir disposta:

Ns
EMPRESA

ORDEM

LU IZ DIEGO VIEIRA LOPEZ

ões e conrRATos

ATA DE slssÀo DE'ERÍA PARA APR|SENÍAÇÀ) Do

REsuLTADo oe attÁuse rt'cNIcA DAS PRoPosrA t
RESIJLTADO FINAL, REFERLNTE AO PROCEDIMENTO

TOMADA DE PREÇOS NO 02/2020'

CRONOGRAMA lorscoruro
(MÊS) l%\

381.012,62 6 (SE rs) 26,01

383.662,54 6 (sEls) 25,49

418.656,98 6 (sEls) 18,70

43 s.3 60, 6 (sEls)

47 4 .1.57 ,36 6 {sErs)

509.653,32 6 (sEts) 1,O2

14

ID EVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR

D & C CONSTRUçÔES LTDA

SE
15,45

7 ,92

6 SO r ots rupRrrruotvENTOS LTDA

Destarte, mediante os resu ltados apurados foi decla ra da vencedora deste certame

empresa LUIZ DIEGo VIEIRA LOPEZ, que pron tificou-se a executar a obra obedecendo

p razo de 06 (seis) meses previsto no cronogram a de execução, Pelo valor global de R

381.012,62 (trezentos e oitenta e um mil, doze reais e sesse nta e dois centavos )

Nos termos do art. 109, I, b, da Le i 8.666/93, será respeitado o prazo de cinco dias u

a

o

$

teis

eapara apresentação de recurso referente ao julgamento das ProPostas

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da rcu n ião, lavrando-s

presente ata, cuja segue assinada pe los membros

FRANC

PL,

IS SILVEIRA CRUZ
nte da CPL
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LUIZ H IQ s N ACH ADO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

VALOR (R5)


