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EXECUTIVO
Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 23 DE
DEZEMBRO DE 2019

ATA DE PARECER TÉCNICO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º
55/2019 MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS N.º 12/2019 TIPO
MENOR PREÇO Aos 20 (vinte)
dias do mês de dezembro, de dois
mil e dezenove, às 15:00 horas,
reuniu-se no Paço Municipal a
Comissão Permanente de
Licitação, nomeada pela Portaria
N.º 02/2019 de 02.01.2019,

alterada pela portaria nº
122/2019 de 25 de setembro de
2019, composta por sua
Presidente Lucrécia Dias
Miranda e Membros Márcio
Borges Freitas e Luis Marcos dos
Santos, para analise do parecer
técnico do setor de engenharia
deste Município, conforme
solicitado na ata do dia 19 de
dezembro de 2019, referente à
Contratação de empresa para
construção de Prédio Público,
com 105,47m² para as atividades
administrativas em Conceição do
Pará, na Rua Travessa Zico
Bicalho, esquina com Rua Zico
Bicalho, s/n, para atendimento ao

Departamento Municipal de
Obras Públicas. Aberta a sessão
foi verificado o que Engenheira
do Município, Bárbara Viana de
Freitas apresentou um parecer
técnico referente à proposta,
conforme cópia acostada nos
autos, sendo verificado que a
empresa vencedora apresentou a
proposta conforme previsto no
edital. Foram detectadas
algumas divergências de
multiplicação e arredondamento
nos preços da ´proposta
apresentada, ficando a empresa
CONSTRUTORA STONE LTDA,
ganhadora do certame no valor
total de R$241.256,11 (duzentos

e quarenta e um mil, duzentos e
cinquenta e seis reais, onze
centavos). A empresa ganhadora
foi intimada a apresentar a
planilha com valor correto. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata que vai assinada
pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação,
publicada e cientificada a
empresa
vencedora
e
encaminhada a autoridade
superior para decisão final.
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