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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE AREIA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraÇões E coNrRATos

ATA DE sEssÁo DEçERTA PARA APRESENTAÇÃI Do
]ULGAMENTO FTNAL DO CERTAME, REFERENTE AO
PROCEDTMENTO TOMADA DE PREÇOS NO 04/2020

Às dez horas do dia vinte e três de setembro de dois mil ê vinte, na sala de Licitações

desta Prefeitura Municipal, situada na Praça loviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, nesta

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

f32l2O2O, para proceder a continuidade dos trabalhos referentes ao certame

su pra mencionado. Aberta a sessão, constatou-se que nenhum dos participantes

compareceu. Inicialmente o presidente da CPL fez constar que conforme predisposto na ata

da reunião anteriOr, procedeu-se a Convocação via e-mail para todos os participantes

admitidos neste certame.

sequenciando, registrou-se que vencido o prazo para apresentação de recurso nenhuma

das licitantes se manifestou.

Isto posto, o presidente ratifica o resultado apurado na reunião anterior, declarando:

Destarte, mediante os resultados apurados, e, respeitados os prazos para apresentação de

recurso, foi declarada vencedora deste certame a empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUçõES LTDA, que prontificou-se a executar a obra obedecendo o prazo de cinco

meses previsto no cronograma de execução, pelo valor global de R$ 619.102,57 (seiscentos

e dezenove mil, cento e dois reais e cinquenta e sete centavos). Destacou-se, por fim, que

a cópia desta ata será enviada para todos os participantes admitidos neste certame,

mediante os endereços a saber:
o A.G.C CONSTRUçõES E EMPREENDIITIENTOS LTDA: admse@agcltda com'br;

. CAIT,IEL EI{PREENDIMENTOS E CONSTRUçõES LTDA: orcamento@camelemo.com. br;

o JURA DIR ALVES BESSA FILHO: coim braconstruções@hotmail com; -.TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUçAO LTDA:
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ORDEM
EM PRESA

VALOR

(Rs)

DESCONTO

%t
CLASSIFICADA A PROPOSTA

1e
Camel Empreendimentos
E Construções Ltda

6L9.102,57 25,62

632.544,00 24,00

Torre Empreendimentos
Rural e Construção Ltda

690.024,64 77 ,O9

Não (apresentou encargos sociais de

horistas e mensa listas incompatíveis

com os atua lmente praticados)

A.G.C Construções E

Empreendimentos Ltda
7 42.462,28 70,79

Não (apresentou encargos sociais de

horistas e mensa listas incompatíveis

com os atua lmente praticados)

a line. resOtorre ônstru coes. m. br

Sim (após retificação da PIanilha,
conforme predisposto no subitem 9.9

do instrumento convocatório)

Jurandir Alves Bessa Filho Sim
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Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a

presente ata, cuja segue assinada pela CPL.

FRANCISCO D SILVEIRA CRUZ
da CPL

LUIZ HEN
em

TOS MACHA
ro

2


