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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABEliTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONCORRÊNCIA N' 002/2018 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.

22.189/2018.

No oitavo dia do mês de abril de dois mne dezenove, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações
e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, com a presença dc todos os seus
ntegrantes ao final assinados, para realização de sessão pública de abertura dos envelopes Proposta

de .Preços da Concorrência acima mencionada. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente. o
' -' F'vJ LU

iiiesino
pede para constar que não houve representantes presentes, ncm tampouco apresentação de recurso
por parte da eilapresa Pavinc Pavimentação, Infraestrutura e Construção Civil Lida em virtulie

de sua habilitação. A Comissão Permanente de Licitações verificou que os envelopes proposta de
preços se encontram devidamente lacrados e rubricados. Procedeu-se, então, à abertura dos meslllos.
sendo as ofertas conforme segue:

a) Empresa Shunck Terraplenagem e Transportes Eireli -- CNPJ: 56. 125.89 1/000] -67. Valor total:
R$ 5.493.107,94 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e sete reais e noventa e
quatro centavos);

b) Empresa Penascal Engenharia e Construção Ltda -- CNPJ: 67.7 18.874/0001 -50. Valor

Total: R$ 5.796.1 54,46(cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos)l '

c) Empresa J.S.A Construtora e Pavimentadora Ltda -- CNPJ: 02.344. 1 59/000 1 -59. Valor
Total: R$ 5.943.664,50(cinco milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta centavos);

d) Empresa Construtora limoso Ltda - CNPJ: 48.1 69.536/0001 -61 . Valor total: R$
6.073.349,38(seis milhões, setenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito
certa"s);

e) Empresa T.M.K Engenharia S/A -- CNPJ: 28.131.759/0001-22. Valor Total: R$
6.23 1.187,22(seis milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte c
dois centavos);

f) Empresa Teta Construtora S/A - CNPJ: 13.034. 1 56/000] -35. Valor Total: R$ 6.341 .407.47

(seis milhões, trezentos e quarenta e um míl, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)

Esta Comissão apurou o índice de exequibilidade nos tempos do Art. 48 da Lei Federal n' 8.666/93 e
suas alterações. Primeiramente, verificou que o valor de exequibilidade é de R$ 4.185.868,95 (quatro
milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos),
levando em conta o valor orçado estimado pela Administração de RS 6 472.505,89 (seis milhões.
quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). As propostas
foram devidamente apresentadas na forma exigida pelo Instrumento convocatório. A sessão foi
suspensa para análise técnica das propostas pelo Engenheiro responsável Sr. Flávio Paoliello
Machado de Souza, sendo que após a referida análise esta Comissão realizará o julgamento final
para devida e correspondente publicidade quanto à classificação das empresas participantes.O
Senhor Presidente determinou a lavratura desta ATA e procedeu a leitura da mesma, que foi achada
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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

Membro


