PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jati em Boas Mãos

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

A Presidente da Comissão de Licitação procedeu a abertura dos envelopes propostas, que foram
analisados e rubricados pela Comissão e pelos licitantes presentes. Inicialmente a Comissão faz a
verificação se todas as propostas atendem as exigências contidas no Convite n° 2017.02.14.01,
conforme reza o art. 48, inciso I, da Lei de Licitações. Em relação a esse dispositivo todos os
proponentes estão classificados. Em seguida foi feito o mapa comparativo dos preços propostos
conforme documento em anexo, sendo constatado pela Comissão o seguinte resultado: Io Lugar
a licitante: FV Construções Eireli - ME, por apresentar um valor global de R$ 45.538,69
(quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos); 2° Lugar a
licitante: Pavcon Serviços e Construção Ltda ME, por apresentar um valor global de R$
45.999,99 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) e 3o Lugar: a licitante S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME,
por apresentar uma proposta no valor global de R$ 46.971,22 (quarenta e seis mil, novecentos e
setenta e um reais e vinte e dois centavos). A Comissão de Licitação divulgou o resultado do
julgamento das propostas e, novamente perguntou se os participantes iriam interpor recurso
contra a decisão tomada, com fulcro no art. 109, Alínea “B” e § 6o. Todos estavam presentes à
sessão e desistiram do prazo recursal. Tal desistência foi posta em Ata, que lida e aprovada será
assinada pela Comissão e pelos licitantes. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi
encerrada a sessão.
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