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ATA DE SESSSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPE N' 2
PROPOSTA DE PREÇOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO REFERENTE A
TOMADA DE PREÇOS N' 018/2022 - PROCEDIMENTO LiCiTATORIO N' 477/2022.

Objeto: Reforma c adequação de 07 diques de contenção de armazenamento de produtos
químicos c área de transferência da Estação de Tratamento de Agua ETA Central.

No terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 horas, no
Auditório da Secretaria de Educação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a

presença dos membros abaixo assinados, para realização dc sessão pública para abertura do
envelope n' 2 -- Proposta de Preços, análise e julgamento de classificação do procedimento
acima mencionado. Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar que a empresa
habilitada é a VENUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -- CNPJ:
l0.359.258/0001-32 (ME/EPI'). Ainda informa que não houve representante presente nesta
sessão. Participou dos trabalhos, para análise dos quesitos técnicos da proposta dc preços, o Sr.
Ricardo Ferreira Abdo - Analista de Saneamento do Departamento de Tratamento e
Abastecimento de Agua da Secretaria de Meio Ambiente. Aberto o envelope e rubricado seu
conteúdo verificou-se adequação da proposta aos parâmetros previstos no Edital, de modo que
resta a empresa declarada vencedora em I' e único lugar com o valor global ofertado de R$
1 84.150,66 (cento e oitenta e quatro mil cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). A
sessão 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-sc a sessão indo esta Ata assinada por todos os presentes. Fica consignado

será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta
que se publique este julgamento na forma da lei, ficando aberto o prazo

termos do art. 109, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis,
começando eií/:illN;ç)rrer a partir do primeiro dia útil subsequente à data da última
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