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-Participante: 1073 PONTES & PONTES LTDA

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada Marca Preço TotalPreço UnitárioDesconto

1 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RODOVIA EMCA 005

un 1,00  1.123.511,08   1.123.511,08    0,0000

Total do Participante --------> 1.123.511,08   
_________________________

1.123.511,08   Total Geral ---------------------->

Clovis Fidelis Grando

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

COMISSÃO:

Cordilheira Alta,  22  de  Outubro  de  2010

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

Keli Cristina Ranzan  - ........................................ - Secretária

Jaqueline Fiorese  - ........................................ - Membro

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr .  91/2010    (Sequência: 2)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 22 de Outubro de 2010, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA          , reuniram-se os membros
da Comissão Permanente de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 252/2010, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  46/2010, Licitação nº 3/2010 - TP, na modalidade de
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Iniciada reunião para continuidade dos trabalhos de abertura do presente processo Licitatório, se fizeram presentes os
representantes das Empresas PONTES & PONTES LTDA e BRITTER LTDA, sendo o Sr. ORAIDES MEDEIROS
PONTES e EMERSON JOSE CASAROTTO.  Como não houve recurso quanto a fase de habilitação, passamos direto
para abertura dos envelopes de nº 02 (dois) contendo as propostas de preços. A Comissão de Licitações solicitou que
todos os participantes analisassem e rubricassem as propostas. Da análise das propostas de preços, constatou-se que
estavam em conformidade com as exigências do processo, estando desta forma ambas aptas a participar da fase de
julgamento, objetivando o menor valor Global. Feito o julgamento e mapa comparativo de preços, constatou-se que a
Empresa PONTES & PONTES LTDA, apresentou a menor proposta ficando no valor nominal global de R$ 1.123.511,08
(um milão, cento e vinte três mil, quinhentos e onze reais com oito centavos). Na sequencia o Presidente da Comissão,
passou o resultado aos participantes e abriu espaço para manifestação de interesse em interposição de recurso quanto
aos procedimentos e ao resultado do julgamento das propostas de preços, sendo que não houve manifestação,
havendo desistência expressa quanto ao prazo recursal. Desta forma a Comissão de Licitações encerra os trabalhos
declarando a Emrpesa PONTES E PONTES LTDA, vencedora do presente processo, e encaminha o resultado
juntamente com o processo ao Sr. RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito , para apreciação e posterior
homologação se assim o decidir.

Contratação de Empresa especializada para execução de Pavimentação com pedras irregulares, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária
da Rodovia EMCA com acesso a Linha Bento e distrito de Fernando Machado, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma
físico-financeiro e Projeto de Engenharia em anexo.

Parecer da Comissão:

OBJETO DA LICITAÇÃO:
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Assinatura dos representantes das empresas que esti veram presentes na sessão de julgamento:

- ................................................................. -ORAIDES MEDEIROS PONTES REPRESENTANTE - PONTES E PONTE

- ................................................................. -EMERSON JOSÉ CASAROTTO REPRESENTANTE - BRITTER LTDA


