
ATA Nº 006/2018

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 145/2017

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e

trinta minutos, na Sala dos Conselhos do Setor de Licitações da Secretaria Municipal

de Administração,  reuniu-se a  Comissão  Permanente  de Licitações  nomeada pela

Portaria nº 335/2018,  para analisar quanto à interposição de recurso conforme  Art.

109, Inc. I, Alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, concedido na Ata nº 005/2018, prazo

este encerrado no dia onze de junho de dois mil e dezoito. Feita análise foi verificado

que  não  houve  interposição  pelas  empresas  participantes  do  certame;  logo,  não

haverá  prazo  para  apresentação  de  contrarrazões.  Esta  comissão  ratifica  que  as

empresas vencedoras foram:  para o LOTE 01 a empresa GEORGE DE OLIVEIRA

MACHADO  EIRELI  –  ME  apresentou  o  menor  valor  global  de  R$803.600,00

(oitocentos e  três mil  e  seiscentos  reais),  para o LOTE 02 a empresa SADI  DOS

SANTOS  –  PINTURA  –  ME  apresentou  o  menor  valor  global  de  R$493.200,00

(quatrocentos e noventa e três mil  e duzentos reais),  para o LOTE 03 a empresa

REVITA  CONSTRUTORA  EIRELI  –  EPP  apresentou  o  menor  valor  global  de

R$172.580,00 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) e para os LOTES

04 e 05 a empresa IBERCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -

ME apresentou o menor valor global de R$1.498.000,00 (um milhão, quatrocentos e

noventa  e  oito  mil  reais)  e  R$210.000,00  (duzentos  e  dez  mil  reais).  A sessão

encerrou-se às treze horas e quarenta e cinco minutos. Nada mais havendo a relatar,

assino a presente Ata, eu, Télvia Rodrigues Araujo, que a lavrei e que segue assinada

juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
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