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 001/2017

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Carolina Valério Soares e
Lucas Dominguez Cordeiro, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº
001/2017 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes
interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 001/2017, que trata de
FINALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA
URBANA – RUA GUSTAVO FRANCISCO ALVES, com área de 6.948,57 m², conforme
especificações dos serviços a executar, quadro geral de orçamentos, cronograma físicofinanceiro e cronograma financeiro, anexos ao edital.

* 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: 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
examinou-os e constatou que foram apresentados conforme o solicitado no edital estando desta
forma habilitada. Considerando termos somente uma empresa interessada na execução do objeto
e habilitada não há o que se falar em prazo de recurso quanto a fase habilitatória, passando-se
em ato contínuo a abertura do envelope nº 2 contendo a proposta de preços, lendo-se em voz
alta os preços globais propostos, a saber:

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA = R$

110.771,23( cento e dez mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos); prazo de
execução de 03 (três) meses e demais condições conforme edital . Considerando o valor estar
dentro do estipulado como preço máximo, a mesma esta classificada.
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Para fins de avaliação das planilhas anexas a proposta a Comissão Municipal de Licitação remete
as mesmas a Secretaria Municipal de obras Públicas e Serviços Urbanos, na pessoa do Engenheiro
Fiscalizador da obra para que o mesmo se pronuncie quanto a exequibilidade da mesma. *
Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora comunicou que o resultado
final da licitação, após a validação das planilhas pela Secretaria requisitante 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, e 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.

Isabel Cristina Souza
Presidente CML

Carolina Valério Soares
Membro CML

Lucas Dominguez Cordeiro
Membro
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