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ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N' 013/2019 PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 170/2019
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No trigésimo dia do mês de Julho de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e

Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes, o

arquiteto lotado na Secretaria de Turismo e Cultura, Roberto José D'Alessandro e o representante da

empresa Renovo, ao final assinados, para abertura dos envelopes Proposta de Preços das empresas

participantes, vale dizer, Renovo Construções Ltda - EPP (CNPJ: 50.580.521/0001-33) e Tcto

Construtora S/A (CNPJ: 13.034.156/0001-35). Abertos os envelopes, seus conteúdos foram rubricados e

diante da solicitação do técnico da Secretaria de Turismo e Cultura, Senhor Roberto, o presente protocolizada

será a ele encaminhado para avaliação detida e amurada das propostas apresentadas, 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. Além disso, verificou-se que os

valores totais apresentados como propostas foram: Renovo Construções Ltda - EPP - RS 1.450.000,00

(um mi]hão, quatrocentos e cinquenta mi] reais) e Teto Construtora S/A RS ].454.039,70(um milhão,

quatrocentos c cinquenta e quatro mil, trinta e nove reais e setenta centavos). O valor de exequibilidade

verificado por esta Comissão é de RS 1.016.413,90 (um milhão, dezesseis mil, quatrocentos e treze reais e

noventa centavos), ]evando em conta o va]or orçado estijnado pe]a Administração de R$ 1 .485.] 78,72 (um

milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). As propostas

de preços em questão, ao menos neste quesito imediato, encontram-se adequadas. O Senhor Presidente

decide, então, suspender a sessão pública até a finalização da avaliação das propostas de preços apresentadas

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

membros da Comissão.

Secretaria de Turismo e Cuittira

Representante Presente:

Erick Matheus Dos Santos

Renovo Cotlstrttções Lida - EPPMembro


