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Ata da reunião para abertura dos invólucros n° 02 - Propostas  Comerciais apresentados à
Concorrência n° 007/2021 , destinada à Pavimentação em Asfalto das ruas : Alvaci r José

de Paula , José Gonçalv es e Plínio Seif fert . Aos 04 dias de novembro de 2021, às 11h,

reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Adminis tração e Planejamento, os
membros  da Comissão designada pela Portaria  n° 324/2021, composta por Aline Mirany

Venturi Bussolaro, Cláudia Fernanda Müller e Cláudio Hi ldo da Silva, sob a presidência da
primeira, para abertura das propostas comerciais. Inicialmente, destaca-se que foram
tomadas todas as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID-19),

conforme Decretos Munic ipais e  Estaduais,  como a disponibilização de á lcool em gel na
entrada da sala de lici tações e na mesa princ ipal. Foi promovido o distanciamento entre os

presentes, o uso obrigatór io  de máscara e a rea lização da afer ição de temperatura na
entrada da sa la. Regis tra-se ainda, que esta sessão está sendo t ransmit ida em vídeo e

áudio por meio do site da Prefeitura, conforme Lei Municipal n° 7.672/2014.  Não houve na
sessão nenhum representante presente. Esteve acompanhando a sessão, a servidora
Sabine Jackelinne Leguizamon da Secretar ia de Administração e Planejamento.  Empresas

habilitadas: Construtora Fortunato Ltda; Prado & Prado Ltda; Empreiteira de Mão de Obra
Adrimar Ltda; e Infrasul - Infraes trutura e Empreendimentos Ltda. A comissão procedeu a

abertura dos envelopes n° 02 e as propostas  comercia is foram vistadas  pela Comissão de
Lic itação. Empresas habi litadas e seu respect ivo preço: Construtora Fortunato Ltda - R$
8.104.936,07; Prado & Prado Ltda - R$ 8.204.878,48; Empreiteira de Mão de Obra Adrimar

Ltda - R$ 6.471.046,16; e Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda - R$
8.006.801,39. Por fim, a Comissão de Licitação decide suspender a sessão para análise e

julgamento das propostas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que
vai assinada pelos presentes.
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