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ATA DE SESSÃO PAriA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N' O1 6/2019 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 304/201 9.

No décimo nono dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, às 09:00 horas, no Departajnento de Licitações

e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de seus integrantes e o membro

suplente Ricardo Moreira Barbosa que neste ato substitui o membro titular Rafael Belluco Guerrini, ao final

assinados, para abertura dos envelopes Proposta de Preços das empresas participantes, vale dizer, Converd

Construção Civil EIRELI -- CNPJ 02.647.165/0001-85, Construtora limoso LTDA -- CNPJ

48.169.536/0001-61 e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil LTDA CNPJ

1 4.062.611/0001-79. Não compareceram representantes das empresas. Abertos os envelopes, seus conteúdos

foram rubricados, deixando consignado desdejá que o procedimento será encaminhado à Secretaria de Obras

e Serviços 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: Converd Construção Civil EIRELI - RS 312.080,06 (trezentos e

doze mil, oitenta reais e seis centavos), Construtora Simoso LTDA -- RS 305.100,84 (trezentos e cinco

mil, cem reais e oitenta e quatro centavos) e Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil

LTDA. - RS 288.888,88 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito

centavos). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$ R$21 1 .416,28 (duzentos e onze

mil, quatrocentos e dezasseis reais e vinte e oito centavos), levando em conta o valor orçado estimado pela

Administração de R$ 3 1 2. 1 16,52 (trezentos e doze mil, cento e dezasseis reais e cinquenta e dois centavos).

As propostas de preços em questão, ao menos neste quesito imediato, encontram-se adequadas. Suspendeu-

se 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.
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