Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Tomada de Preços nº 004/2016

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Carolina Valério Soares e
Fernanda Moreira Minski, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 002/2016
para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas
na execução do objeto da Tomada de Preços nº 004/2016. , que trata de EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, COM ÁREA DE 1.618,01m². * Aberta
a sessão pela Senhora presidente, a mesma recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os
envelopes devidamente entregues dentro do prazo estipulado conforme inserção do relógio digital
nos mesmos, o que foi conferido na presença de todos.

Apresentou-se como proponente a

empresa: E C EMPREEMDIMENTOS LTDA. EPP, representada neste ato pelo Sr. Ezio Luiz
Calliari Filho. A seguir, foi rubricado o envelope

nº 2 pela comissão de licitação . Em ato

contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi
rubricada pelos membros da comissão de licitação
documentação,

a qual

examinou detalhadamente a

que foi apresentada conforme o solicitado no edital,

estando desta forma

habilitada. Considerando haver somente uma empresa interessada na execução do objeto e estar
devidamente habilitada não há o que se falar em prazo de recurso quanto a fase habilitatória,
passando-se em ato contínuo a abertura do envelope
lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber:

nº 2 contendo a

proposta de preço ,

E C EMPREEMDIMENTOS LTDA.

EPP, = R$ 88.000,84 ( oitenta e oito mil e oitenta e quatro centavos ), prazo de execução de 02
(dois) meses e demais condições conforme edital, considerando os valores apresentados pela
única proponente estar dentro do preço máximo estipulado no edital, a proposta foi aceita e
classificada. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a presidente comunica que
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o resultado final da licitação será divulgado através edital a ser publicado no site oficial do
Município, “Licitações”, e fixado em quadro próprio existente nas dependências da sede da
Prefeitura Municipal, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos lavrou a presente ata que lida
e achada conforme, vai assinada pelos membros da comissão de licitação.
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