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 013/2018REPETIÇÃO.
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Marcia Adriane Alves e
Lucas Dominguez Cordeiro, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº
001/2018, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes
interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 013/2018, que trata de
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS * Aberta à sessão pela Senhora
presidente, a mesma recebeu da Servidora lotada no Protocolo, os envelopes devidamente
entregues dentro do prazo estipulado conforme protocolo inserido nos mesmos, o que foi
conferido na presença de todos. Apresentaram-se como proponentes as empresas: 1)
EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA, neste ato representada por seu procurador Sr. Miravan
Barlavento Sales Neto. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a
documentação de habilitação da única proponente interessada que foi rubricado pelos membros
da comissão de licitação e representante presente. * A comissão examinou os documentos e
constatou que a proponente apresentou os documentos de acordo com o solicitado no edital,
havendo uma observação quanto ao Título de Registro emitido pelo Ministério do Exercito, onde
consta a validade até 01/07/2018, porém foi anexado ao mesmo, o pedido de revalidação,
protocolado com três meses de antecedência anterior a data de vencimento do mesmo, conforme
determina a legislação, do que será verificado pelo município antes da homologação do
processo.. Considerando a habilitação da única proponente e consequentemente a não
necessidade de abertura do prazo recursal contra os documentos de habilitação, passa-se para a
abertura da proposta de preços, do que registramos o seguinte: a proposta foi apresentada de
acordo com as solicitações do edital, e o preço proposto está dentro do preço máximo estipulado
no edital, qual seja: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais).
*Nada mais a
tratar a presidente deixou a palavra em aberto, como não houve manifestação foi encerrada a
presente sessão da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada
por todos.
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