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ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTAS DE PREÇOS
DA TOMADA DE PREÇOS N" 006/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N"

057/2019
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No quinto dia do mês de Julho de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, no Departamento de Licitações e

Contratos reurliu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes, ao

final assinados, constando que ante a ausência de Nayma Tíciane De Almeida Pessin, participou dos

trabalhos o suplente Luciano Sena Caxias de Araújo, de acordo com a portaria n' 1 605/20 1 8 que segue anexa,

para abertura do envelope proposta de preços da única empresa participante Contisa Construções e

Comércio Eirelli -- EPP (CNPJ: 17.948.362/0001-01). Aberto o envelope, seu conteúdo foi rubricado e

diante da solicitação do engenheiro da Secretaria de Mobilidade Urbana, Senllor Régis Totti Seben, o

presente protocolizado será a ele encaminhado para avaliação detida e acusada da proposta apresentada, já

que prescinde de comparação e avaliação quanto aos ditames impostos pelo instrumento editalício. Após a

mencionada avaliação, esta Comissão procederá ao julgamento quanto à classificação da licitante

participante. No entanto, verificou-se que o valor total apresentado como proposta foi de RS 249.472,06

(duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), sendo o valor de

exequibilidade de RS 1 74.630,44 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro

centavos), levando em conta o valor orçado estijnado pela Administração de R$ 284.574,18 (duzentos e

oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) e a proposta de preços em questão,

de modo que a proposta, ao menos neste quesito imediato, encontra-se adequada. O Senhor Presidente

decide, então, suspender a sessão pública até a finalização da avaliação da proposta de preços apresentada e

o consequente julgamento final. A sessão foi também suspensa pelo prazo necessário à lavratura deste

documento. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos

/ R:#ãael Belluco Guerrf#i

LJuciano Sena Caxias de Aíaújo
Membro


