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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
ATA Nº 022/2022 -  3  ª SESSÃO  
CONVITE Nº 005/2022 
Aos oito dias do mê�s dê Abril do ano dê Dois Mil ê Vintê ê Dois, a� s quatorzê horas ê dêz minutos
nas  dêpêndê�ncias  da  Prêfêitura  Municipal,  a  CPL  dêvidamêntê  constituí!da  pêla  Portaria  nº
1.960/2021 dê 06.12.2021, rêuniu-sê com a finalidadê êspêcí!fica dê abêrtura ê julgamênto dê
habilitaça/o  ê  propostas  ê  adotar  providê�ncias  rêlacionadas ao  CONVITE, do  tipo  MENOR
PREÇO, com êmprêitada GLOBAL, para a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR  REFORMA DE UMA VARANDA PARA CONSTRUÇÃO
DE  UMA  COPA,  para  atêndêr  a  dêmanda  do  Gabinêtê  do  Prêfêito,  conformê  Planilha
Orçamênta! ria, Cronograma Fí!sico-Financêiro, Mêmorial Dêscritivo ê Projêto Ba! sico êm anêxo,
consoantê  a� s  disposiço/ ês  da Lêi  n.º  8.666/93.  Com a palavra,  o  Prêsidêntê  da CPL dêclarou
abêrta a sêssa/o, dêtêrminando quê fossê consignada nêsta ata, a ausê�ncia dê rêprêsêntantê do
Podêr Lêgislativo Municipal, ê rêgistra a prêsênça do rêprêsêntantê da Equipê dê Apoio Tê!cnico
a  Arq.  Urb.  Iluska  Fla! via  dê  Carvalho  Dias.  O  Prêsidêntê  da  CPL  Rêgistra  quê  foi  abêrto  o
ênvêlopê dê habilitaça/o êm sêssa/o antêrior, conformê ata nº 020/2022, ondê a Prêsidêntê da
CPL rêgistrou quê as documêntaço/ ês, na/o tê!cnicas, aprêsêntadas pêla êmprêsa  R. C. MARÇAL
EIRELI  êsta/o dê acordo com as êxigê�ncias do êdital, rêstando ainda a ana! lisê tê!cnica quê êsta!
sêndo  analisada  nêsta  sêssa/o.  Em  ato  contí!nuo,  apo! s  ana! lisê  tê!cnica  das  documêntaço/ ês,  a
rêprêsêntantê da Equipê Tê!cnica dê Apoio dêclara quê a licitantê atêndêu com as êxigê�ncias do
êdital, tornando-o habilitado ao cêrtamê. Em sêguida, foi abêrta a palavra aos prêsêntês, quanto
a algum quêstionamênto ondê todos  manifêstaram-sê vêrbalmêntê  dê  acordo com a dêcisa/o
profêrida pêla CPL ê mêmbros da Equipê Tê!cnica dê Apoio, abrindo ma/o dê intêrpor quaisquêr
rêcursos nêsta fasê. Em sêguida, passou-sê a  FASE DE PROPOSTA, ondê a êquipê tê!cnica dê
apoio, analisou as propostas ê rêpassou aos dêmais prêsêntês para ana! lisê ê rubrica. Apo! s,  o
Prêsidêntê  da  CPL rêgistra  a  proposta  dê  prêço  da  êmprêsa:  R.  C.  MARÇAL  EIRELI  com  o
sêguintê valor:  R$ 30.083,85 (Trinta mil, oitênta ê trê�s rêais ê oitênta ê cinco cêntavos). Apo! s
ana! lisê  da proposta  pêla  êquipê  tê!cnica  dê  apoio,  constatou  quê a  êmprêsa:  R.  C.  MARÇAL
EIRELI  aprêsêntou  sua  proposta  dê  acordo  com  as  êxigê�ncias  êm  êdital,  o  quê  torna-a
classificada. Assim, cumprindo o êncargo quê nos foi confiado, dêclaramos como vêncêdora a
êmprêsa: R. C. MARÇAL EIRELI com o sêguintê valor:  R$ 30.083,85 (Trinta mil, oitênta ê trê�s
rêais ê oitênta ê cinco cêntavos).  Em ato contí!nuo, o Prêsidêntê da CPL saliênta quê o prêço
aprêsêntado  pêla  licitantê  vêncêdora,  ficou  êquivalêntê  ao  valor  êstimado  pêla  Unidadê
Administrativa, ordênadora da dêspêsa. Em sêguida, foi abêrta a palavra aos prêsêntês, quanto a
algum  quêstionamênto  ondê  todos  manifêstaram-sê  vêrbalmêntê  dê  acordo  com  a  dêcisa/o
profêrida pêla CPL ê mêmbros da Equipê Tê!cnica dê Apoio, abrindo ma/o dê intêrpor quaisquêr
rêcursos nêsta fasê. Nada mais havêndo a tratar, êu Ma! rcio dê Olivêira Lopês, Prêsidêntê da CPL,
digitêi  a  prêsêntê  Ata,  quê  apo! s  lida  vai  assinada  por  mim,  pêlos  dêmais  prêsêntês.  Sêssa/o
êncêrrada a� s 15h32min do dia: 08/04/2022. 

R. C. MARÇAL EIRELI 

Arq. Urb. Iluska Flávia de Carvalho Dias
Representante da Equipe de Apoio Técnico do Município
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