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ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO N° 003/2018
Processo Nº 003191/2018

Aos 16 dias do mês de outubro de 2018, às 14:30 horas, na sede da Prefeitura
Municipal de Palmeiras de Goiás, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, através de seu
Presidente Luciano Dioclésio da Silva, e os membros Luiz Carlos Evaristo e Flavia Ferreira de
Castro, tendo como objeto, a contratação de empresa especializada em reforma (material e mão
de obra), para a Reforma da Praça da Bandeira no município de Palmeiras de Goiás, de acordo
com planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos em anexo. Para atender o Convênio nº
201601000025 Processo nº 1325/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Palmeiras de
Goiás e a AGEHAB – AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO.
A única empresa licitante não enviou representante a sessão de abertura da
proposta, sendo a mesma aberta na presença da Comissão de Licitação.
Foi verificado por todos os membros da Comissão de Licitação que o envelope
se encontrava lacrado e vistado. Após, passou-se à abertura do envelope contendo a proposta de
preços, sendo elaborado o quadro de propostas abaixo.
Colocação
1º

Empresa
R & D ENGENHARIA LTDA

Valor
R$121.555,11

Concluído e tendo a comissão a obrigação de promover a análise mais acurada
das propostas e planilhas apresentadas, resolvem suspender a sessão. O resultado das propostas
será publicado nos mesmos meios de comunicação onde foram publicados os extrato da
licitação. Do resultado publicado, caberão recursos, nos termos da Lei Federal 8.666/93.
Nada mais havendo acrescentar, encerrou-se a Reunião às 15:00hs e para
constar, foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, assinada por todos os membros da
Comissão presentes no momento de assinatura na Sessão.
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