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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS EN\ULOPES PROPOSTA DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' 008/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
12.439/2017.

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 11:00 horas, no
Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a
presença de todos os seus integrantes, ao final assinados, para realização de sessão pública de
abertum dos envelopes Proposta de Preços da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a
sessão pela Senhora Presidente, a mesma pede para constar que estiveram presentes os
seguintes representantes: Senhor Antonio Marmelo Andrade de Medeiros, representante da
empresa Gifranza Arquitetura e Engenharia Ltda e o Senhor José Carlos Parente de
Sousa, representante da empresa Verdebianco Engenharia Eireli. Pede para constar ainda
que esteve presente o Engenheiro Narciso Alexandre Vendrame, da Secretaria de
Planeamento'Urbano, o qual será responsável pela análise técnica das propostas. A seguir,
passou-se a abrir os Envelopes Proposta de Preços das licitantes habilitadas, ou sda, empresas
Gifranza Arquitetura e Engenharia Ltda, Verdebianco Engenharia Rireli, Colinaz Engenharia
Eireli ME e Comercial Construtora Fenix Eireli, sendo os documentos rubricados e analisados

por todos os presentes. Passada a palavra aos representantes, nada constaram em ATA. A
sessão foi suspensa para análise das propostas pelos membros da Comissão e pelo engenheiro
responsável. Sendo assim, estando as propostas condizentes e utilizando o critério estabelecido
no edital, chegou-se ao seguinte resultado: I' lugar: Colinaz Engenharia Eireli ME, com o
va[or global de ]iS 293.486,39 (duzentos e noventa e três míl, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta
e nove centavos); 2' lugar: Gifranza Arquitetura e Engenharia Lida, com o valor global de RS
326.577,77(trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos); 3'
lugar: Verdebianco Engenharia Eireli, com o valor global de RS 339.585,84 (trezentos e cinta e
nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e 4' e último lugar:
Comercial Construtora Fenix Eireli, com o valor global de RS 367.460,39 (trezentos e sessenta e
sete mil, quaüocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos). Reaberta a sessão, a Senhora
Presidente informou o resultado aos representantes presentes, bem como que o mesmo será

publicado pelo Departamento de Licitações e Contratos, na forma da Lei. Passado a palavra
aos representantes, nada constaram em ATA. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura da mesma, que
foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão,

Comissão, pelo engenheiro Narciso e pelos
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