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PROCESSO 06/2019  
 
TOMADA DE PREÇOS 01/201

 
Aos 02 (dois) dias do mês de ju
Comissão de Licitação, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com 
as propostas de preços das empresas habilitadas: 
DQM CONSTRUÇÕES LTDA.; CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.;
CONSTRUTORA LTDA. e J.N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Tomada de Preços destinada à 
de Serviços de Término da Construção do Espaço Físico de Implantação da Unidade 
Pública de Acolhimento, Abrigo 
na hora marcados, declarou-se aberta a sessão, não se tendo se verificado a presença dos 
representantes das empresas participantes, procedendo
dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, 
em sequência, lidas para efeito de registro dos valores cotados:

 BALMAR – R$ 114.715,10
 DQM – R$ 117.547,51
 EVOLULTA – R$ 132.932,00
 RVC – R$ 112.582,43
 J.N. MOMM – R$ 120.767,07

Pelo exame preliminar efetuado pela Comissão, verificou
atendem às exigências do edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada ao parecer 
técnico a ser emitido pela Responsável Técnic
registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está
via e-mail as participantes. Nada mais havendo a tratar
lavrando a presente ata, que depois d
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/2019 – FMASH 
 
 

ATA 03/2019 

) dias do mês de julho de 2019 às 09:00 horas, reuniram
Comissão de Licitação, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com 
as propostas de preços das empresas habilitadas: BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME; 
DQM CONSTRUÇÕES LTDA.; CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.;

ONSTRUTORA LTDA. e J.N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
Tomada de Preços destinada à Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação 
de Serviços de Término da Construção do Espaço Físico de Implantação da Unidade 
Pública de Acolhimento, Abrigo Institucional, com fornecimento de material

se aberta a sessão, não se tendo se verificado a presença dos 
representantes das empresas participantes, procedendo-se com simultaneidade, a abertura 

propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, 
em sequência, lidas para efeito de registro dos valores cotados: 

114.715,10 
117.547,51 

132.932,00 
112.582,43 

120.767,07 
reliminar efetuado pela Comissão, verificou-se que as propostas apresentadas 

atendem às exigências do edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada ao parecer 
Responsável Técnica da Secretaria Requerente. Para efeito de 

registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se encaminhando cópia 
mail as participantes. 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.

Vanessa de Oliveira Freitas 
Presidente da Comissão 

 
Vanessa Cristina Borges da Silva 

Membro da Comissão 
 

Janaina Martins Machado 
Membro da Comissão 

 

horas, reuniram-se os Membros da 
Comissão de Licitação, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com 

BALMAR CONSTRUÇÕES LTDA ME; 
DQM CONSTRUÇÕES LTDA.; CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.; RVC 

ONSTRUTORA LTDA. e J.N. MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., nesta 
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação 

de Serviços de Término da Construção do Espaço Físico de Implantação da Unidade 
Institucional, com fornecimento de material. No dia e 

se aberta a sessão, não se tendo se verificado a presença dos 
se com simultaneidade, a abertura 

propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, 

se que as propostas apresentadas 
atendem às exigências do edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada ao parecer 

da Secretaria Requerente. Para efeito de 
se encaminhando cópia 

se a sessão por encerrada 
e lida e aprovada, vai devidamente assinada. 
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