
Ata referente ao julgamento da Proposta de Preços do Processo Licitatório 60/2014,  

Edital de Concorrência 01/2014, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

RODOVIA DA INTEGRAÇÃO, LIGANDO CORONEL FREITAS AO 

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, NUMA EXTENSÃO DE 6,10 KM. Aos 

vinte e dois dias do mês de Julho de dois mil e quatorze, às 08:30 horas, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações 

para o julgamento da Proposta de Preços, apresentada nos autos do referido processo. 

Após a analise dos autos do processo a comissão verificou que as empresas CONCISA 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e a empresa CONSTRUTORA 

OLIVEIRA LTDA participante do processo licitatório apresentaram toda a 

documentação exigida pelo edital, sendo habilitadas na fase proposta de preços. Os 

envelopes foram abertos sendo constatado que a empresa CONCISA 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA apresentou a sua proposta com o 

valor Global de R$ 5.962.501,64 (Cinco milhões novecentos e sessenta e dois mil 

quinhentos e um reais e sessenta e quatro centavos), a empresa CONSTRUTORA 

OLIVEIRA LTDA apresentou a sua proposta com o valor Global de R$ 5.929.497,09 

(Cinco milhões novecentos e vinte e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e nove 

centavos), da analise da proposta verificou que os preços unitários estão de acordo com 

o edital, não tendo ultrapassado o limite estabelecido, sendo que as propostas 

apresentadas foram aceitas e por Menor Preço global foi declarada vencedora a empresa 

CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA apresentou a sua proposta com o valor Global 

de R$ 5.929.497,09 (Cinco milhões novecentos e vinte e nove mil quatrocentos e 

noventa e sete reais e nove centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

recursos referente a fase de proposta de preço. Em não havendo recurso o processo será 

encaminhado para processo de Adjudicação e Homologação. Esta ata será publicada no 

DOM e na internet site da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a presente ata. 

 
 
 
Marcelo Jose Ritter           Cassiane Ficagna Carvalho          Luis Carlos Oss 
  Presidente         Técnico em Administração            Engenheiro 


