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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

N' 16.055/2018.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, cojn a presença de todos os seus

integrantes, ao final assinados, para leitura do parecer técnico do engenheiro Flávio Paoliello Machado de

Souza, bem como parecer exarado pelo Departamento de Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e

Parcerias, parajulgamento e classificação das Propostas de Preços das empresas participantes da Toldada de

Preços acima mencionada. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente e lidos os pareceres favoráveis ao

prosseguimento do feito, esta Comissão apurou o índice de exequíbilidade 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$

151 . 1 86,94 (cento e cinquenta e um míl, cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), levando

ejn conta o valor orçado estimado pela Administração de R$ 252.354,29 (duzentos e cinquenta e dois mil,

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e as propostas de preços apresentadas.

Outrossim, utilizando-se os critérios estabelecidos no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classiflcatório:

I' Lugar e vencedor -- Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Lida -- R$ 213.502.93

(duzentos e treze mil, quinhentos e dois reais e noventa e três centavos); e 2' Lugar - Constel

Construtora e Pavimentação Eire]i - EPP - RS 2]8.459,76 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e

cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos). O Senhor Presidente pede para que o Departamento de

Licitações e Contratos publique o julgamento e classificação na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal

nos termos do art. 109, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a estejulgamento,

começando a correr do primeiro dia útil subsequente à data da última 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 conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta
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