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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA
TOMADA DE PREÇOS N' 003/2020 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 182/2020.

No segundo dia do mês dejunho de dois míl e vinte, às 09:30 horas, no Departamento de Licitações
e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus
integrantes para abertura dos envelopes Proposta de Preços das empresas participantes, vale dizer
CONCREAR SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ 30.816.414/0001-54, LAGOTELA EIRELI -
CNPJ 20.368.585/0001-04 e PAVINC PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -- CNPJ 14.062.611/0001-79. Esteve presente CALQUE
SANTOS FIGUEIREDO, representante da empresa CONCREAR. Abertos os envelopes seus
conteúdos foram rubricados. Os valores globais propostos pelas empresas foram os seguintes:
CONCREAR SERVIÇOS EIRELI EPP RS 342.410,46 (trezentos e quarenta e dois mil
quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos); LAGOTELA EIRELI -- RS 353.998.01
(trezentos e cinqüenta e três mil novecentos e noventa e oito reais e um centavo) e PAVINC
PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - RS 3]7.898,70
(trezentos e dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta centavos). O presidente
pede para constar que a sessão será suspensa a fim de que o procedimento lícitatório seja
encaminhado à Secretaria de Mobilidade Urbana de modo que o Responsável técnico pela pasta
proceda às análises das propostas apresentadas e veriHlque suas adequações aos parâmetros
delimitados no Edital de maneira a viabilizar posteriorjulgamento de classificação por parte desta
Comissão. Franqueada a palavra ao representante presente nada constou em ata. A sessão também
foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta, o Presidente procedeu a leitura
da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a

Luciano Seno Cantas de Araújo
Membl'o

Mentbro
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