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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N" 005/2019 - PROCEDIMENTO

LICITATORIO N'048/2019.

No décimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14:00 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, juntamente com o Senhor Roberto José D'Alessandro, Diretor
do Departamento de Património Histórico, 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 não houve representantes presentes. A Comissão
Permanente de Licitações e os técnicos acima indicados analisaram o conteúdo do envelope proposta
de preços da empresa Renovo Construções Ltda EPP, CNPJ: 50.580.521/0001-33. certiflcando-
se, antes de sua análise, que este encontrava-se devidamente lacrado e rubricado. A seguir, veriflcou-

se a apresentação unicamente da planilha impressa, sem compor o envelope, no entanto, a proposta
de preços em meio magnético/eletrõnico, conforme exige-se na alínea "h" da cláusula 9.0 do Edital
A avaliação da proposta impressa (feita pelo técnico acima indicado) apontou conformidade cota o
exigido, sendo o valor apresentado de R$ 270.991 ,00(duzentos e setenta mil. novecentos e noventa
e um reais). 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 89.693,70 (cento e oitenta e nove míl, seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos), levando
em conta o valor orçado estimado peia Administração de R$ 28] .3 1 9,03 (duzentos e oitenta e um
mil, trezentos e dezenove reais e três centavos). A sessão será suspensa para encaminhamento do

presente protocolizado à Assessoria Juríd ica em Licitações, Contratos e Parcerias, para manifestação
quanto a não apresentação da proposta por meio magnético/eletrânico. Em seguida, esta Comissão
realizará ojulgamento e classificação finais, para devida e correspondente publicidade. 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
b!!iz;!jZlylxlx:Jêguarli!!ui p : gov . br.
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