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ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS T' 012/20]9 PROCEDIMENTO L]CITATÓR]O N']58/2019

No décimo sétimo dia do mês de Setembro 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, participando dos trabalhos os membros suplentes Sr. Luciano Sana Caxías de Araújo e Sr.

Rícardo Moreira Barbosa, ao final assinados, para abertura do novo envelope Proposta de Preços da única

empresa participante, vale dizer, Construtora Alpha Industria e Comércio Eireli(CNPJ:

00.7] 1.355/0001-99), apresentado tempestivamente, tendo ejn vista o prazo de 08(oito) dias úteis previsto

no $3' do Art. 48 da Lei 8.666/93. Aberto o novo envelope, seu conteúdo foi rubricado e diante da ausência

do engenheiro representante da Secretaria de Obras e Serviços, o presente protocolizado será encaminhado

para avaliação detida e amurada 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. Além disso, verificou-se que o valor total apresentado como proposta

6oi de R$ 273.545,57 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e

sete centavos) O valor de exequibilidade verificado porestaComissão é de RS 191.48],90(cento e noventa

e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), levando em conta o valor orçado estimado

pela Administração de R$ 276.81 9,32 (duzentos e setenta e seis mil. oitocentos e dezanove reais e trinta e

dois centavos). A proposta de preços em questão, ao menos neste quesíto imediato. encontra-se adequada.

Vale ressaltar que não foi apresentada proposta em meio magnético. O Senhor Presidente decide, então,

suspender a sessão até a finalização da avaliação da proposta de preços apresentada e o consequente

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

pelos membros da Comissão.
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