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ATA DE RESULTADO DA ANALISE TECNICA
DAS pRoposrAs e suseeruçÀo, RTFERENTE
AO PROCEDIMENTO TOÍ'IADA DE PREÇOS NO

ot/2079.

As oito horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e dezenove, na sala de
Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça loviniano Freire de oliv(,ira, s/no,
Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada através da
Portaria no 165/2078, sob presidência do Senhor Francisco de Assis Silveira cÍuz, para
proceder a continurdade dos trabalhos, onde será apresentado o resultado da análise
técnica referente às propostas. Abert,l a sessão, constatou-se c compareclmento do
representante da seguinte licitante: vN CONSTRUçõES f SenVfçOs EIRELL
Em seguida, o Sr. Presidente recapittrlou a sessão realizada e suspensa no dÂ l0/06/2019,
onde mencionou que foram encaminhadas as propostas de toJas as particlpaíltes
habilitadas para análise técnica; expedido o parecer, a responsável técnica entendeu que
foram cumpridas as exigências editalÍcias na proposta apresentada pela empresa VN
coNSTRUçÕES E SERVIçOS EIRELI, ressalvada necessária retificaÇão que nào
majorasse seu valor global, nos termos do item 7.9 do Anexo VI1-A, c1. lnstru(,.1o hJormativa
no 5, de 26/05/2077, o qual dispõe que: "Erros no preenchiment. da pl;i:rih.r trâ1., ,at,
motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planillra l)uder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que sc cor-rrirr3','.1 que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contral-ação".
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O presidente destacou que acolhe integralmente o relatório apreserli,ado, far'.1'ndo constar
que tal documento passa a conrpor os suLos deste processo.
Destarte, mediante os resultados apurados e desde qije reapresente sua proposta
devidamente ajustada (sem majoraçõo do valo_r global), consideri.r-se vencedoTa deste
certame a empresa a empres,a VN CONSTRUçOES E SERVIçOS EIRELI l)rra o objeto
licita d o conforme o uanto drs osto na ia n ilha a se u lr:
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Nos termos do subitem !7.7.2. do instrumento convocatório, será respeitaclo o praTo clt'

recurso. Transcorrida essa fase, caso não haja manifestações das demais licitatltes, a

declarada vencedora será convocada via e-mail, para apresentar sua proposta devidamente
corrig ida.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-se a

presente ata, cuja vai assinada pelo Presidente da CFL, juntamente coÍn o Iicitante
presente.
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