
8 C CA ANIA E DIREiTOS HUMANOS SEJU

20 as 14:00 horas, na sala de reuniöes da

i os Humanos, sito a Rua Jacy Loureiro de

a entro CIvico, presentes os membros da

275 de 13 de agosto de 2012) Douglas E.

tonio Cardoso, foi instalada sessão piab1ica

o z di pela Secretária da Justica, Cidadania e

)00. 0 extrato do Edital de Licitação foi

) cii1 ck r°, 8863 de 20 dc dezembrode 2012. Foi

através dos sitios eletrônicos:

JLC

v tx1presas: Zigracon Engenharia Ltda

t,i kaiflex Ltda, representada por LetIcia

sentado por Wagner Antonio dos Santos,

itaoo por Rudineia Bartoski.

oa Ic ao cc taoie a Presidente da Comissào deu inicio a

ois.a dt. preço das empresas.

confe .das e avaliadas as Propostas de Preco e

a npo menor preco, a Comissão de Licitaçâo

Ca cuintes valores:

VALORR$__________

‘CCJ R$ 274.800,00

R$ 309.695,53

_____

PTC0 Z ( T.G1CA RS333.144,98

_____

CC R$341.012,76
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SECRETAR JE ESDC D4 ,.JST C COADANIA E DREITOS HUMANOS SEJU

E:. ate ;rmto e L mpie rD 23’2006 verificou-se não haver empate

As p opost&s foarn ru.ricAla pela corr1ssão e pelos representantes presentes, e todos

os 1ci a-ies rerunciam o prazo eursa leferenLe ao julgamento das propostas de precos.

erpresa Zigracoe Enaezthaia representado por Fábio Murilo Chierigatti,

eou-ce da sessäo.

s fo ispensa a sSSao para ioái e c documentos de habilitacão ficando

ritimados Lodo s presentes ra 3C’ o p ra comparecimento dia 30 dejaneiro de 2013 as
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