ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE N.º 002 PROPOSTAS DE PREÇOS
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 088/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 004/2015

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, no
Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza,
reuniram-se os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n.º 008/2015 de 12 de
janeiro de 2015, sendo Kelly Cristiane Peters

e

Carolina Valério Soares, para

darem

continuidade aos trabalhos referente ao processo 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 a
decisão final da fase habilitatória, e verificando a não apresentação de nenhum expediente, pelas
proponentes, abrem o envelope n.º 002 da proponente habilitada SERRANA ENGENHARIA
LTDA., que apresentou proposta no valor de Item 01 = 38.216,65 (trinta e oito mil, duzentos e
dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)

mensal, perfazendo o preço anual de R$

458.599,80(quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos); e Item 02 = R$ 123,19 (cento e vinte e três reais e dezenove centavos) por tonelada;
sendo estimado 400(quatrocentas) toneladas mês, no valor de R$ 49.276,00(quarenta e nove mil,
duzentos e setenta e seis reais), perfazendo o preço anual de R$ 591.312,00 ( quinhentos e noventa
e um mil e trezentos e doze reais), com validade da proposta de 60(sessenta) dias, acompanhada de
planilha orçamentária e tabela de cálculos de encargos sociais.
* Nada mais a tratar foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata que
após lida e achada conforme foi assinada por todos.
Arquive-se, Publique-se.
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