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ATA SESSÃO PÚBLICA DE CONCORRÊNCIA 

 

Às dez horas do dia trinta de março de 2017, nas dependências do 

CREFITO-10, reuniu-se o Presidente da Comissão de Licitações, com os 

demais integrantes, e o Procurador Dr. Marcos Vinícius de Souza. Sob a 

presidência do Dr. Juliano Tibola foi aberta a presente sessão para tratar 

da Licitação, na modalidade de tomada de preço, tipo menor preço global, 

nº 006/2016 – Reforma e readequação da futura sede do Crefito-10. 

Inicialmente, registre-se que todas as licitantes foram devidamente 

intimadas do resultado da habilitação, e o prazo recursal esgotou-se sem 

que qualquer delas tenha interposto recurso, o que viabiliza o início da 

etapa de exame das propostas, com a abertura dos envelopes “B” das 

quatro empresas habilitadas, quais sejam DEF Construtora; Aplik Obras 

Ltda. ME; Pam Construções Ltda. EPP e Construtora de Angelo Eireli – 

EPP. Abertos os envelopes, verificou-se que todas as propostas 

atenderam às condições do edital, e registraram-se os seguintes valores: 

1º) Aplik Obras: R$ 158.185,95 (cento e cinquenta e oito mil, cento e 

oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); 2º) Pam Construções: 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); 3º) DEF Construtora: R$ 

163.096,37 (cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e trinta e sete 

centavos); e 4º) Construtora de Angelo: R$ 183.076,42 (cento e oitenta e 

três mil, setenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Assim, declarou-

se vencedora do certame a empresa Aplik Obras Ltda ME. As licitantes 

habilitadas serão notificadas por e-mail do resultado desta sessão e, 

transcorrido o prazo recursal, os autos serão remetidos para parecer da 

Procuradoria deste Regional, e para adjudicação ao vencedor. Sem mais 
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assuntos, a presente ata foi lavrada por mim, Camila Novaes Castilho, 

membro da comissão, e assinada por todos os presentes.  

 

 

Camila Novaes Castilho                               Daiene Muza 

(Membro)          (Membro) 

 

 

Dr. Marcos Vinícius de Souza      Dr. Juliano Tibola 

 (Procurador do CREFITO-10)      (Presidente)   

  

 

 

 

 

 

 

 


