MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES N.º 002-PROPOSTAS DE PREÇOS

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2015
Ata da sessão de julgamento dos envelopes nº 2, contendo as
propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº
008/2015.
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, em sessão pública, sob
presidência do Senhora Kelly Cristiane Peters e membros as Senhoras Claudinéia Radunz e Carolina
Valério Soares reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 008/2015, para analisar e
julgar as propostas de preços apresentadas para participação da licitação em epígrafe. A presidente da
Comissão de Licitação juntamente com os membros da comissão, após análise do processo e verificando
que decorrido o prazo legal para apresentação de manifestação quanto à decisão final da fase habilitatória,
e verificando a não apresentação de nenhum expediente, pelas proponentes, abrem o envelope n.º 002 das
proponentes habilitadas conforme segue: 1) Derpa Usina de Asfalto Ltda, apresentou o seguinte valor: R$
1.448.011,10 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil onze reais e dez centavos); prazo de execução
240 (duzentos e quarenta) dias, demais condições conforme edital. 2) Paviplan Pavimentação Ltda, que
apresentou o seguinte valor: R$ 1.426.289,80 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil duzentos e
oitenta e nove reais e oitenta centavos), prazo de execução 240 (duzentos e quarenta) dias, demais
condições conforme edital. Considerando o acima exposto segue a classificação das proponentes: 1ª
Classificada: Paviplan Pavimentação Ltda ; e 2ª Classificada Derpa Usina de Asfalto Ltda. Decorrido o
prazo legal o referido processo será encaminhado para homologação. Nada mais a tratar foi encerrada a
presente sessão que lida e achada conforme vai assinada por todos.
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