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TOMADA DE PREÇO 09/2015
PROCESSO LICITATÓRIO: e-490:7/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DE
QUADRA ESPORTIVA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO TIPO DE
LICItAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

.-----., Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria n° 13.218 de 02/07/2012,
sendo integrantes: Francieli Martins, Nilza Maria Costa de Araújo e Mauricio Rosa
Bueno com a finalidade de receber e analisar a documentação referente à Tomada de
Preço antes mencionada. A comissão recebeu os envelopes de n? 01 Documentação e n?
02 Propostas Financeiras da seguinte licitante: Elói Cincinato de Freitas e Cia Ltda. Foi
aberto o envelope de n ° O 1 da licitante, onde os documentos foram rubricados e
analisados pelos membros da comissão que concluíram que a documentação está de
acordo com o exigido no edital. Em seguida foi aberto o envelope da proposta
financeira, em que o licitante Elói Cincinato de Freitas e Cia Ltda apresentou o valor de
R$ 47.718,78 (quarenta e sete mil setecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos). A
planilha físico-financeira será encaminhada ao setor de engenharia para a análise
técnica. Nada mais havendo a constar encerra-se a presente ata que vai assinada por
todos os membros da Comissão, publicada no Mural Oficial para conhecimento público,
e encaminhada aos licitantes participantes. Após será dado prosseguimento ao certame.
São Sepé, 17 de setembro 2015.
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