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PROCESSO 31/2018  
 
TOMADA DE PREÇOS 04/2018 – PML 
 

 
ATA 03/2018 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão de 
Licitação, com a finalidade precípua de realizar a abertura dos envelopes dizendo conter as propostas de 
preços das Empresas julgadas habilitadasnesta Tomada de Preços: CONSTRUTORA BRANGER 
LTDA., CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA. e TERRA ENGENHARIA LTDA., destinada à 
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução Execução de Pavimentação de 
Passeios em Concreto na Av. das Torres, Rua Bento Antunes e Rua Porto Seguro, com 
extensão de 1.545 metros, com fornecimento de material. Na hora marcada declarou-se aberta a 
sessão, na presença do representante credenciado da EmpresaBranger. Em ato seguinte, procedeu-se a 
abertura dos envelopes dizendo conter as propostas de preços, as quais foram analisadas e rubricadas 
pela Comissão e pelo representante presente e, em sequência, lidas para efeito de registro dos valores 
globais cotados: 

 BRANGER (09 Páginas) – R$ 154.885,71 
 EVOLUTA (06 Páginas) – R$ 277.018,68 
 TERRA(06 Páginas) – R$ 202.011,23 

Consigna-se que, em considerando a complexidade das Planilhas Orçamentárias que compõem as 
propostas, a Comissão, com fundamento nos termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera, a bem 
dos serviços, pela suspensão temporária desta fase, para desenvolver internamente a aferição que se faz 
necessária, ficando condicionada a divulgação do resultado, via e-mail, diretamente as licitantes. 
Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de publicidade e de conhecimento, da 
presente ata está-se encaminhando uma cópia por e-mail a todas as Participantes do certame. Nada mais 
havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, 
vai devidamente assinada. 

 
 

Reno Rogério de Camargo 
Presidente da Comissão 

 
 

Vanessa de Oliveira Freitas 
Membro da Comissão 

 
 

Gisele Furtado Dornelles 
Membro da Comissão 

 
 

DiefersonBranger 
Branger 
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