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ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
03/01/2020 – 09:00

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a Sala de Reuniões do
Departamento de Habitação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 529/19,
com a finalidade de abrir os envelopes de proposta – nº 02 referentes à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2019, que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica
com CBUQ de diversas ruas do Município, perfazendo uma área total de 22.156,16 m², conforme processo
licitatório nº 108/19 de 19 de julhol de 2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Iniciados os trabalhos,
deslacrou-se as propostas das empresas licitantes habilitadas TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP, representada
pelo Sr. Antonio Cesar de Oliveira Padilha e CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Ato contínuo,
verificou-se que ambas apresentaram toda a

documentação pertinente à proposta, nos seguintes valores:

TALAMINI & TALAMINI LTDA EPP → R$ 3.473.279,68 e CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA →
R$ 3.404.590,55. Verificando que houve empate técnico de valores (art. 45 Lei 123/2006), e sendo beneficiada a
licitante TALAMINI & TALAMINI LTDA, por ser EPP (documento apresentado na pág. 197), esta declarou em
apresentar uma proposta inferior no valor de R$ 3.404.000,00. A Comissão Permanente de Licitações, no uso de
suas atribuições legais, encaminha as planilhas orçamentárias e BDIs detalhados apresentados (aguardando
também a documentação da nova proposta) para a Secretaria de Planejamento analisar (diligência conforme
Artigo 43 § 3º Lei 8.666/93). Somente após a aprovação, será ratificada a classificação em nova ata e declarada
uma proposta vencedora do certame. Nada mais a acrescentar, foi lavrada esta ata que, após lida e achada
conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitações, representante presente e encaminhada para
os procedimentos e efeitos legais. Carazinho, 03 de janeiro de 2020.
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