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ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 
005/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2015 – 

OBJETO: execução de obra de urbanização e ordenamento 
com a construção de Calçadão no Bairro da Catiara, neste 
Município, de acordo com as especificações constantes neste 
Edital. 

 
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS, o membro da CPL CARLA 

SOUZA OLIVEIRA e MARIZA JESUS SILVA ARRUDA, nomeados pela Portaria nº. 001, de 05 de 
janeiro de 2015, para realizar a Sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços da 
licitante interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, cujo objeto é execução de 
obra de urbanização e ordenamento com a construção de Calçadão no Bairro da Catiara, neste 
Município, de acordo com as especificações constantes neste Edital. Compareceu ao Certame a empresa: 
VIEIRA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 20.725.764/0001-51, representada pelo 
Sr. WILLIAMS ERNESTO DE JESUS – CPF nº. 377.454.765-34. O presidente da CPL informou a todos 
que a sessão está sendo filmada e que constará nos autos do processo, podendo ser solicitada se 
necessário A empresas foi devidamente credenciada, pois que atendeu aos dispositivos do edital 
pertinentes. Solicitados os envelopes do licitante presente, o representante os entregou em número de 
dois, devidamente lacrados e inviolados. Desta forma procedeu-se a abertura dos envelopes “A” 
Habilitação que foi conferida e achada conforme o edital e em seguida o envelope  “B” Proposta de 
preços, que já estavam em poder da CPL, conforme tabela a seguir: 
 

Empresa Valor 

VIEIRA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 118.817,21 

 

 De acordo como o valor apresentado pela licitante o presidente da comissão declarou vencedora a 

empresa VIEIRA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME que ofertou o valor de R$ 118.817,21.   

 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Presidente, membros da 

CPL e Licitante presente, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. O Sr. Presidente da 

comissão de licitações declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 

 

LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS  

Presidente da CPL 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

1º Membro da CPL 

 

MARIZA JESUS SILVA ARRUDA  

1º Suplente da CPL 

 

 

VIEIRA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  

 Representada pelo Sr. Williams Ernesto De Jesus 

 

 


