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2 Construtora e l 03.900.626/0001
Incorporadora l 42
Planalto Ltda

Carlos Henrique l 167.217.1-SSP/MS
Duarte Roveri

3. DA ANÁnSE DA nABo.nAçÃO

Encerrando o credenciamento dos representantes das licitantes, passou-se à abertura
dos envelopes contendo os documentos de habilitação para fins de análise e aprovação.

Da análise dos documentos de habilitação e das demais declarações das licitantes,
registra-se que, por atender às exigências contidas no item 5 do Edital, foi julgada
lIABILITADA a licitante:

E INABILITADA A LICITANTE

Os documentos de habilitação apresentados foram analisados e rubricados pelos
presentes.

Todos os presentes concordaram com o resultado da fase de habilitação, não havendo
manifestação de interposição de recurso.

O envelope de proposta de preço da empresa habilitada foi devolvido para seu
representante.

4. DA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS e ENCERJ{AMENTO DA
SESSÃO

Estando concluída a fase de habilitação, sem a manifestação de interposição de recursos, o
presidente da CPL informou aos presentes que seria aberto o envelope dc n' 02 intitulado
"PROPOSTA" da única empresa habilitada. Foi procedida à abertura do envelope, sendo os
escritos nele contido verificados c rubricados pelos presentes.

A proposta apresentada foi a seguinte

O Presidente da CPL informou aos presentes que a Sessão seria encerrada para análise
minuciosa da proposta e que seu resultado será publicado no Diário Oficial do Estado.

Tomada de Preços n' 12/2017

NO RAZÃO SOCIAL CNPJ ME/EPP
l Concrevia Construtora Ltda 03.818.852/0001-89 NAO

N' RAZÃO SOCIAL MOTIVO
l Construtora e Incorporadora Planalto Ltda Não atendimento do subirem 5.1.9,

uma vez que não apresentou a
Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
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Por fim, o representante credenciado da empresa Construtora e Incorporadora Planalto Ltda.,
que embora habilitada, informou ao presidente da CPL que teria algumas observações à
respeito da proposta da empresa Concrevia, este por sua vez, registrou em ata estas observações,
a fim de auxiliar na análise da referida proposta, sendo elas:

la) Não constou a data de referência do preço unitário na planilha orçamentária;
2') Na planilha de composição, referente ao item 3.12, não consta o valor da mão-de obra;
3') Na planilha de composição, referente ao item 7.72947, consta o custo total com erro

c c #'D 'E' 'E'9 ' .
)

Por fim, nada mais foi solicitado ou ressalvado

, a sessão foi declarada encerrada às 10:44, sendo lavrada a presente
Ita e achada cm conforme foi por todos assinada.

.L,2d.(

Max Sander
Membro

'amarra

Assinaturas dos representantes das licitantes

Tomada de Preços Ro 12/2017


