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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O

Ata dos trabalhos aa comxss^cxo f' pg EMPRESA ESPECIALI
^MO^D^LgEN^'- niVTT./pARA Í^STA^O DE SERVIÇ0_S_NÃ AMPT.TAÇAO DA UNIDADE BASICA D_^

,  _ — .ní*TT<^+TíTn _ DTaniÃn /pr

2íX>A NO

SAÚDE

UBS DO SITIO QUIXABA NO MUNICÍPIO - RIACIIAO/PB.

"o;, dada a devida pubiic
do seguinte meio de

:;.da:ie ao certant, em observância a legislação usrt-
~ = ̂ -- ---- -Igaçâo:

QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME ~ ,
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - HTTP://WWW.RIACHAO.PB.GÜV.-R - 15/02/201o,
INFORME MUNICIPÍiL - 15/02/2016;
JORNAL A UNIÃO - 16/02/2016;
DIJsRIO OFICIAL DO ESTADO - 15/02/2016;
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 17/02/?.ai6; n/no/9riS
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE COSTAS DO ESTADO - TCS/PB - 17/02/2016.

bit; 11. :.:-.ra-- ..ãíiastradcs neste processo:
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELX - MF,;
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA - ME;
COÍJSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA. LTDA - ME;
CONSTRUTORA EDFFICAR SIRELI - MS;
ENCERAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - SP?;
POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EISELI - ̂SE.

te- '-'- Vo dia 14/01/2016, rei;;MU-se a Cnmlsséo Permanente da L/civa
Cortaria r- 0001/2016 de 04/01/2016, ncmrnnva veios sorvlaores:
XALINE SILVA SANTOS - Prasidar.ts;
FRANCISCO BERNARDO DA SILVA - MetfLro;
ODIRLANE DA SILVA LIMA - Mambro.

■n/ciàlr.ente, co.nformc- as dispcsitcc-s contidas no instrumento convocatorio,
a sessão pública e efetuou o credenciamento do interessado.
.;;-itante aualifiçado a participar desta reunião: r-rviv
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - Representante: ED/.a..Du . i-..
0'Vr;--: --c, lomerciante, residente e domiciliado no SitjO Passagem de
àr-a' - Nnlur.cu - P3. CPF r.= 0 42.538.604-00, Carteira de identidade .i-
r, oe.r-a-1 íoram identificados cs envelopes contendo a proposta e os doourr.e

■ ' " -ante devidamente qualiti=ado, abrindc-se o envelope uocurner.taçc:.u aie:ier.t03 apresentados,

ps

c Pre £idente abr i n

ooi.r.aúdos rubricados pej.os presentes. Conferidos o.s

O licitante foi consideirado habilitado

:45 $SF:

;tos ae h
o qucl .ave seus

ora:

conte úc

Apus a divulgação do de recurso.
1 nesistência exp;^ssa ao ^ o oval teve :v
o  envelc:oo contendo a prcp-s.n de J- .'—; "
devidamente rubricado. Analisaoa a proposta o Presidente passou a inr..ma. .

O licitante apresentou proposta, no aspecto forn,al, em consonância com as exigências do
instrwnento convocatório.

-r.--c'-adc O valor ofertado oelc proponente, riavidamenta registrado no co|ve3p:.nder.t a
Hi.tt.t.'ico da .ãta, as observações apontadas durante o processo e os cr lo., .
iiu.T rurrerc. o convocatório, ao finai da sessão, produ-iu-se o segjin..6 ..

I. ií i'.-ariu t> r.o~ior respeciivc vo-or l.ctâi ua . ata^a-. ao—
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME - Valor: R$ 125..,3j,d« .






