
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO 

AS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2019 

- MODALIDADE CONVITE 

 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no 

recinto da Câmara Municipal de Colina - Rua Salvador Campagnon nº 36, às 

16h00m reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, formada pela Sra. 

Lilaine Cristina Candido e Sra. Suley de Oliveira, componentes da Comissão 

Permanente de Licitação designada pela Portaria 01/2019, de 02 de janeiro 

de 2019, tendo como objetivo a abertura dos envelopes contendo as 

propostas concernentes ao Processo Licitatório nº 06/2019 - Convite. Na 

data de 29 de novembro de 2019 a Comissão Permanente de Licitação 

declarou habilitadas as licitantes FL CONSTRUÇÕES LTDA. ME. e A.S 

CONSTRUÇÕES EIRELI e inabilitada a licitante J. A. COLINA CONSTRUÇÃO 

LTDA. EPP. em razão da ausência de certidão negativa de INSS ou certidão 

conjunta; ausência de certidão negativa de débitos federais; ausência de 

certidão negativa de débito estadual, ausência de estatuto ou contrato social 

e ausência das declarações dos anexos IV e V. Na sequencia, a Comissão 

Permanente de Licitação passou à abertura dos envelopes contendo as 

propostas das empresas habilitadas - Envelope nº 02. De acordo com o 

edital, a Comissão verificou o valor apresentado por cada uma das empresas 

habilitadas, sendo:  

 

 

 

Resultado: À vista do resultado da habilitação e da classificação das 

propostas apresentadas foi declarada vencedora a Empresa FL 

CONSTRUÇÕES LTDA. ME., com o preço global de R$52.475,84 (cinquenta e 

dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Empresa Convidada Valor total da proposta 

FL CONSTRUÇÕES LTDA. ME. R$52.475,84 

A.S CONSTRUÇÕES EIRELI R$52.740,87 



Encerramento: Assim, após cumpridas as formalidades legais constantes na 

Lei nº 8.666/93 e do Processo Licitatório nº 06/2019 - Convite, foi encerrada 

a reunião, cuja ata vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação. Colina, 06 de dezembro de 2019.  
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