
 

3ª ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. 

O Fundo Municipal de Saúde de Aliança - PE, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, em continuidade aos trabalhos da Tomada de Preços 
Nº 002/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para executar serviços 
de MELHORIAS E MANUTENÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE, conforme especificações contidas no Anexo 
I do Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada por 
preço unitário, do tipo “menor preço” global. 

1- Abertura da Sessão 

Às 14:11 horas do dia 19 de setembro de 2022, reuniram-se a presidente e os 

membros da Comissão Permanente de Licitações, composta por Lidiany 

Cavalcante de Melo, Fatima Cristina Matias de Andrade e Evandro Severino 

Barbosa, designados conforme portaria n° 003/2022.  

Em continuidade aos atos da sessão da Tomada de Preços nº 002/2022, informo 

que na data de 01 de setembro foi divulgado o resultado de habilitação das 

empresas mais bem colocadas e após o prazo recursal ficou definido o dia da 

sessão de abertura das propostas de preços. 

Após a abertura dos envelopes de propostas de preços, segue o resultado das 

empresas habilitadas: 

EMPRESA CNPJ RESULTADO 

M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 20.935.844/0001-31 R$ 1.191.616,57. 

VASCONCELOS & MAGALHÃES 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04.393.361/0001-04 R$ 1.318.679,10. 

RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI 02.951.249/0001-08 R$ 1.500.469,54. 

 
Conforme disposto acima a empresa melhor colocada é a empresa M LIRA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, com o valor global de R$ 

1.191.616,57. 

Informamos que iremos enviar as propostas das empresas acima para o setor 

de engenharia para emissão do parecer e para os participantes através de e-

mail.  

 
Os documentos encontram-se franqueados à vista dos interessados. 
 

Encerramento da Sessão 



 

 

Nada mais havendo a tratar a Presidente encerrou a sessão, da qual, 
para constar, lavrou-se a presidente Ata que, lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada pela Presidente e membros e parrticipantes. 

Maiores informações na sala de licitação do Fundo Municipal de 
Saúde de Aliança-PE, endereço situado a Rua Domingos Braga, s/n, Centro – 
Aliança – PE, no horário de expediente ao público das 08:00 às 13:00 horas ou 
pelo e-mail: fmsalicitacao@gmail.com. 

 
Aliança-PE, 19 de setembro de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

Lidiany Cavalcante de Melo 
Presidente 

MEMBROS: 
 

 
___________________________________________ 
FÁTIMA CRISTINA MATIAS DE ANDRADE        
 
 
______________________________________ 
EVANDRO SEVERINO BARBOSA 

 

 


