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1. DA ABERTURA DA SESSÃO

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro do ano de dois mü e
dezesseté, nã .sala de reuniões da Cõmissãõ Permanente de Licitação, localizada na Rua
.Soldado PM RêihRldõ de Ándrade, IÕ8, Bairro Tiradentes, em Campo Grande/MS, reuniu-se
privativamente a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Agência de Habitação
Popular'de.:-Mato Grassa-do Sul --- AGEHAB; designada pela Portaria "P" AGEHAB n' 050,
de 09 .de junho, dç .2017, estando presentes os seguintes membros: Nivaldo Belamoglie,
Presidente da Comissão; Max Sander samarra da Silva e Ademir da Salva Nery,
respectivamente Membros.

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

Os referidos servidores/fneübros da C=PL se fazem presentes para deliberar sobre o
resultado do julgamento das propostas das empresas participantes da licitação pública Tomada
de Preços n' 12/2017.
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2. DO itÉéthTÀno OECLASSIFICACÃO DAS PROPOSTAS

Com referência às observações registradas em Ata, sobre a proposta da empresa
Concrevia, esta CPL assim deliberou:

1') Não constou a data de referência do preço unitário na planilha orçamentária;
CPL: A data base de qualquer preço é a da apresentação da proposta, conforme subitem 6.2 do

Editalita

2') Na planilha de composição, referente ao item 3.12, não consta o valor da mão-de obra;
CPL: A empresa atendeu às exigências do Edital, ao apresentar a Planilha de Composição

Unitária de todos os preços que compõem a proposta.

3') Na planilha de composição, referente ao item 7.72947, consta o custo total com erro "#REF";
CPL: Este item não faz parte da planilha de proposta, provavelmente ocorreu um erro de

digitação, uma vez que foram apresentados a composição unitária de todos os preços que
compõem a proposta.
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Tomada de Preços n' 12/2017

 
Modalidade: Tomada de Preços n. 1 2/2017
Processo Administrativo n': 57/500.237/201 7
Tipo: Menor Preço

Objeto: Execução de obra de infraestrutura urbana no Loteamento Jardim lpê, município
de ltaquirai/MS, constituído de construção do"dissipador, drenagem de águas pluviais e
pavimentação asfáltica da Rua Projetada l (pavimentação externa ao empreendimento) e
pavimentação asfáltica da Rua Projétada G (pavimentação interna do empreendimento)

  Sessão PriVaü+a da Comissão:. JUL(:LAMENTO DAS PROPOSTAS E CLASSIFICAÇÃO
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Estando concluída â análise da proposta apresentada e, estando tudo de acordo com o
instrumento convocatório, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:

CLASSIFICADA

3. DO ENCERjiAMENTO

Este resultado será publicado no Diário Oficial do Estado para conhecimento dos
interessados.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 15:31 horas, sendo lavrada
a presente ata, que depois de lida em voz alta e achada em conforme foi por todos assinada.

Max Sander Gtlhnarra da Salva
MembroMembro

Apoio

Tomada de Preços n' 12/2017
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ORDEM RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR (R$)
ME/E

PP
la ConCrevia Construtora.Lida 03.818.852/0001-89 209.675,92 NAO


