ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017

Ata da sessão de abertura dos envelopes contendo a
proposta de preços.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas,
no Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência do Senhor Lucas
Dominguez Cordeiro reuniram-se os membros da Comissão de Licitação designada pela
Portaria n.º 001/2017, sendo as Senhoras Claudinéia Radunz e Janice Sconieczny Grein
para proceder a abertura do envelope de proposta entregue pela proponente interessada
na execução do objeto da Tomada de Preços nº 006/2017 que trata da REVISÃO DO
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO. Aberta à sessão pelo Senhor
presidente informou que decorrido o prazo de recurso da fase habilitatória não houve
manifestação, o presidente analisou o envelope e observou que está intacto e determinou a
abertura do mesmo, do que se registra o seguinte valor: Única empresa classificada:
LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES EIRELI - ME, que apresentou
proposta no valor de R$ 88.270,00 (oitenta e oito mil duzentos e setenta reais) prazo de
execução de 330 (trezentos e trinta) dias e demais condições conforme edital.
Considerando o atendimento a todos os quesitos do edital, a comissão classifica a
proponente e adjudica o objeto licitado a mesma e determina que depois de decorrido o
prazo legal o processo seja encaminhado para homologação e posterior contratação. Na
sequencia a proposta foi rubricada pelos membros da comissão de licitação. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata que vai
assinada por mim, presidente da comissão de licitação e demais membros.
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