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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AGÊNCIA DÉ HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL - AGEHAB
COORDENAOORIA TÉCNICA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

[. DA ABERTURÁt ]]A SESSAQ

Às nove horas do dia vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e dezassete, na sala de
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Soldado PM Rcinaldo de Andrade,
108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,
doravante designada simplesmente CPL, da Agência de Habitação Popular.de Mato Grosso do Sul
AGEHAB designada pela Portaria "P" AGEHAB n' 050, de 09 de junho de 2017, estando presentes
os seguintes membros: Nivaldo Belamoglie, Presidente da Comissão; Max Sandes Gamarra da Silva e
Ademir da Salva Nery, respectivamente Membros. . .. ..

Os referidos servidores/membros da CPL se fazem presentes para dar continuidade no

julgamento da licitação pública na modalidade Tomada de Preços n' 06/2017, com observância da Lei
n' 8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, da Lei Complementar n' 123, de 14.12.2006, e demais
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos. . . - . '"'n-

Após tolerância de 05 minutos foi declarada aberta a sessão pelo sr. rresiaenLC ua \-'ri',
registrando-se a presença dos representantes das licitantes.

2 DOS REPRESENTANTES DAS LIC! !AN].E$

Registra-se o comparecimento e participação dos representantes das licitantes habilitadas
no certame:

Credenciado na sessão anterior

Credenciada nesta sessão

Tomada de Preços Ro 06/2017

CNPJ
23.426.906/0001-
78

REPRESENTANTE
João Pedro Souza da
Silva

DOC.IDENTIFNO RAZÃO SOCIAL
l João Pedro Souza

da Salva
324ZU3-SSr/M.b

CNPJ
03.818.852/0001-
89

REPRESENTANTE
Luciana Mandes
Saraiva de Abriu

DOC.IDENTIF
922309-SSP/MS

NO RAZÃO SOCIAL
l Concrevia

Construtora Lida
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3.

sendo os escritos neles contidos verificados e rubricados pelos presentes.

As propostas apresentadas foram as seguintes
.,/

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

Por fim, dada a palavra aos licitantes, a representante da empresa Concrevia Construtora Ltda pediu
que registrasse em ata a seguinte observação com relação a proposta da empresa João Pedro Souza da

Sirva: altou a planilha de composição de preço unitário auxiliar de mão-de-obra, equipamento e
serviços

Nada mais foi solicitado ou ressalvado

:P.ES;'==:,::=1;,:=':'''dH\::"T«yãC ':: ::: :«-. '««.' ' -'""''
L

Max Sander (Samarra
Membro

Assinatura do representante das licitantes
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