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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N' OI0/2018 - PROCEDIMENTO

LICITATORIO N" 1 6.055/201 8.

No décimo terceiro dia do mês dc Fevereiro de dois mne dezanove, às 09:00 horas. no Departamento
de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, com a presença de todos
os seus integrantes, ao final assinados, para realização de sessão pública de abertura dos envelopes
Proposta de Preços da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão pelo Senhor
Presidente, o mesmo pede para constar que esteve presente o seguinte representante: Senhor Marcos
liobcrto Constantino, representante da empresa Pavinc Pavimentação Infraestrutura c
Construção Civil Lida, não havendo representante presente da empresa Constcl Construtora e
Pavimentação Eircli - EPP. A Comissão Permanente de Licitações e o representante presente
analisaram os envelopes, verificando que os mesmos se encontram devidamente lacrados c
rubricados. A seguir, passou-se a abrir o Envelope Proposta de Plcços das licitantes, sendo os
documentos, envelopes e CD's devidamente rubricados. As propostas foram adequadamente
apresentadas na fonna exigida pelo instrumento convocatório, tanto na forma física quanto na mídia
(CD). Observaram-se os seguintes valores globais: Pavinc Pavimentação Infraestrutura e
Construção Civil Ltda -- RS 213.502,93 (duzentos e treze mil, quinhentos e dois reais e noventa e
três centavos) e Constcl Construtora e Pavimentação Eireli - EPP - RS 21 8.459,76 (duzentos e
dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais c setenta c seis centavos). A sessão foi suspensa
para análise técnica das propostas pelo Engenheiro responsável Sr. Flávio Panlicllo IVlachado dc
Souza em virtude de sua ausência nesta oportunidade, sendo que após a referida análise esta
Comissão realizará o julgamento final para devida e correspondente publicidade quanto à
classificação das empresas participantes. Passada a palavra ao representante presente nada constou
em ATA. O Senhor Presidente determinou a lavratura desta ATA e procedeu a leitura da mesma,
que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão. indo
esta assinada pelos membros da Comissão e demais presentes. Esta ATA estará disponível no sítio

de Licitação unte presente

nho

Consfi'tição Ci\-it Ltda

a Pessin

\

Membro


