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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' O11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

N" 22.190/2018.

Ao quarto dia do mês de Janeiro de dois mil e dezanove, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e
Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus intep'antes, ao

final assinados, para leitura do parecer técnico do engenheiro Régis Totti Sebes, julgamento e classificação

dos envelopes Proposta de Preços da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão pelo Senhor

Presidente e lido o parecer técnico favorável ao prosseguimento do feito, esta Comissão apurou o índice de

exequibilidade nos termos do Art. 48 da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações. Primeiramente, verificou

que o valor de exequibilidade é de R$1 .652.554,64(um milhão seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos

e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), levando em conta o valor orçado estimado pela
Administração de R$2.360.792,34(dois milhões trezentos e sessenta mil, setecentos e noventa e dois reais e

trinta e quatro centavos) e as propostas de preços apresentadas. Outrossim, utilizando-se o critério
estabelecido no Edital, chegou-se ao seguinte resultado c]assificatório: ]' lugar e vencedor: Pavinc

Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda -- RS 2.265.056,40 (dois milhões, duzentos
e sessenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos); 2' lugar: Atava CSW
Desenvolvimento Urbano Eireli - EPP- RS 2.394.344,1(1 (dois milhões, trezentos e nnvcntii c

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro leais c dez centavos); c 3' lugar: Constcl Construtora c
Pavimentação Eircli - EPP - RS 2.422.976,51 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil,
novecentos c setenta c seis I'Cais c cinquenta e um centavos). O Senhor Presidente pede para que o
Departamento de Licitações e Contratos publique o julgamento e classificação na forma da lei, Hcando aberto

o prazo tecursal nos termos do art. 1 09, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a

este julgamento, começando a correr este prazo a partir do día 1 1/02/2019, primeiro dia útil subsequente à
data da publicação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão. o
Senhor Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada confoillae. Nada mais havendo digno de nota.

nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão


