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Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações
Ata de reunião realizada ás as 08:30, do dia Em 01 de Março de 2018,
na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram presentes
os senhores integrantes da Comissão. Foi aberta a reunião, informando
inicialmente aos presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas
as propostas habilitadas para o fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de
Convite número 0006/18.
após o recebimento dos envelopes de documentação e proposta das
empresas convidadas, passou-se a analise da documentação de habilitação, tendo sido
encontrada de acordco com as exigênicas do edital, portanto habilitadas para a fase
de abertura das propostas de preços, feito isso lançados os valores ao sistema, foram
extrraídos os relatórios e a ata da seção para constar, e a comissão de licitações
encaminha o presente processo para a autoridade superior com a indicação de
homologação por atender aos preceitos da lei, encerando a presente ata.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de
apuração:
Item Qtdade Unidade
001

720 M2

Material/Serviços

Valor Total

Prestaçao de Serviços para execução de
pavimentação com pedras irregulares, na
seguinte rua:
Parte da Rua Saul Conci num total de 720m2
Meio fio 176 metros lineares,
O município responsabiliza-se pela planagem
da Rua nos nivelamentos necessários, e os
trabalhos serão por empreitada global,
cabendo a empresa vencedora todos os demais
materiais.
Conforme Projeto de Engenharia anexo.

ALCANTARA DA ROSA & CIA LTDA

41.760,00

IND.DE ESQ.DE FERRO E ALUMINIO MENEGUETI

39.600,00

ARLINDO DE OLIVEIRA ME

37.440,00

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo
recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata
juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi
assinada pelos presentes.
resultado

Em 01 de Março de 2018
Comissão:
VELCI PIRAN

:___________________________

ELSOM JOSE PELIN

:___________________________

GUILHERME PIRES DA SILVA

:___________________________
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