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1. DA ABERTURA DA SESSÃO
--''h

As treze 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 Reinaldo
de Andrade, 108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS, reuniu-se privativamente a
Comissão Permanente de Licitação - 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 Sander Gamarra da Salva e Ademir da Salva Nery, respectivamente Membros.

Registra-se a presença do servidor Arq' Felipe Maranho Pinto, para atuar como apoio

Os referidos servidores/membros da CPL se fazem presentes para deliberar sobre o
resultado do julgamento das propostas das empresas participantes da licitação pública Tomada
de Preços n' 06/2017.

técnico

2. DO RESULTADO DE CLASSIFICACÃO DAS PROPOSTAS

Com referência à alegação registrada em Ata pela representante da empresa Concrevia
Construtora Ltda., de que faltou na proposta da empresa Jogo Pedro Souza da Salva a planilha
de composição de preço unitário auxiliar de mão-de-obra, equipamento e serviços, esta CPL
entende que o instrumento convocatório não faz essa exigência, pois assim prevê:

6. PROPOSTA

6.1

d) Planilha de Composição Unitária de todos os preços quc compõem a
proposta, impressa e cm CD, ficando definido quc o BDI (Bonificação e
Despesas Indiretas), não poderá ser diferente dos propostos conforme alínea
"c" do presente subitem. Referida composição deverá ser emitida na mesma
ordem em que se encontra na planilha de preços propostos e deverá estar
gravada em formato PDF.
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Modalidade: Tomada de Preços n. 06/2017
Processo Administrativo n': 67/1 00.033/201 7

Tipo: Menor Preço
Objeto: Execução das obras de implantação asfáltica -- pavimentação, no Jardim
Marajoara, Residencial Pimentel, município de Campo Grande/MS.
Sessão Privativa da Comissão: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CLASSIF'lCAÇAO
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Assim, é entendimento unânime da CPL que o Edital exige apenas a apresentação da
composição unitária dos preços que compõem a proposta.

Estando concluída a análise das propostas apresentadas e, estando tudo de acordo com o
instrumento convocatório, efetuada as comparações de preços e adotado o critério de
julgamento fixado no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICADAS

3. DO ENCERRAMENTO

Este resultado será publicado no Diário Oficial do Estado para. conhecimento dos
interessados, ocasião que será concedido o prazo de recursal de 5 (cinco).dias úteis, conforme
assegura o artigo 109, inciso 1, alínea "b", da Lei n' 8.666/93.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 15:52 horas, sendo lavrada
a presente ata, que depois de lida em voz alta e achada em conforme foi por todos assinada.

l
Max Sander Gt&narra da Salva

Membro

Apoio
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ORDEM RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR (R$)
ME/E

PP
la João Pedro Souza da Silva 23.426.906/0001-78 359.869,46 ME
2a Concrevia Construtora Ltda 03.818.852/0001-89 386.748,32 NAO


