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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTUliA l)AS PROPOSTAS l)E
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA TOMADA l)E PREÇOS N' 006/2022
LICITATORIO N' 084/2022.
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PROCESSO

No décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início às 14:00 horas, na sala de
sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com
a presença dos membros abaixo assinados, para abertura dos envelopes Propostas de Preços das empresas
habilitadas e julgamento de classificação. Não compareceram representantes. Abertos os envelopes,
seus conteúdos foram rubricados e analisados de acordo com os quesitos técnicos dispostos no Edital.
Os valores globais propostos pelas empresas coram os seguintes: QUiMASSA PAVIMENTAÇÃO E
ENGENHARIA LTDA -- CNPJ: 36.111.732/0001-04 (ME/EPP), com o valor global de RS
1 53.91 4,20 (cento e cinquenta e três mjl novecentos e catorze reais e vinte centavos) e a empresa R & L
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA -- CNPJ: 23.01 8.036/0001-06 (ME/EPP) com o valor
global de R$ 139.925,42 (cento e trinta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois
centavos). O valor de exequibilidade verificado por esta Comissão é de R$ 102.843,87(cento e dois mil
oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), levando em conta o valor orçado estimado
pela Administração de R$ 1 55.426,95 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis leais e
noventa e cinco centavos) e as propostas ofertadas. As propostas encontram-se em conformidade com o
edital. Portanto, as empresas foram assim classificadas: I' lugar e vencedora a empresa R & L
CONSTRUÇÃO E ['AVIMENTAÇÃO LTDA -- CNPJ: 23.0] 8.036/0001-06 (ME/EPP) com o valor
global de R$ 1 39.925,42 (cento e trinta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois
centavos) e em 2' e último lugar a empresa QUIMASSA PAVln'TENTAÇÃO E ENGENHARIA
LTDA -- CNPJ: 36.111.732/0001-04 (ME/EPP), com o valor global de R$ 153.914,20 (cento e
cinquenta e três mil novecentos e catorze reais e vinte centavos). O Presidente pede para constar que o
procedimento licitatório será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para publicação
deste julgamento na forma da Lei, abrindo-se prazo recursal nos moldes do artigo 109, inciso 1, alínea
"b" da Lei 8.666/93, que deve ser contado do primeiro dia útil subsequente à data da última publicação.
Nada mais havendo digno de nota nem a tratar encerrou-se a sessão. A Ata foi lida. acha conforme e
assinada portodos.

Membro

Página l de l


