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 001/2016
Aos quatorze dias do mês de abril 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 001/2016. , que trata de CONCLUSÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFALTICO NA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS VIEIRAS,
REEPASSE 1.007.676-60/2013-MCIDADES/CEF *

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. Apresentouse como proponente a empresa: 1) PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., sem representante na sessão.
A seguir, foi rubricado o envelope nº 2 pela comissão de licitação . Em ato contínuo, procedeu-se à
abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da
comissão de licitação a qual
qual seja,

examinou detalhadamente a documentação da única empresa interessada,

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

solicitado no edital estando desta forma habilitada,

que apresentou sua documentação conforme o
em ato contínuo, foi aberto o envelope nº 2

contendo a proposta de preço, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber:

R$

269.786,22 ( duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos);
prazo de execução de 03 (três) meses e demais condições conforme edital. Considerando ser a única
proponente e seu preço estar dentro do preço máximo indicado no edital, a comissão adjudica o objeto
licitado a mesa.

Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora comunicou que 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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