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Ata de Sessão Pública – Concorrência 001/2017 
 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na 
sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, os membros da Comissão Permanente de Licitação, 
designados pela Portaria Nº 002/2017, para a Sessão Pública de julgamento desta Concorrência.  
 
Constatamos que enviaram seus envelopes de documentação e proposta dentro do prazo estipulado no edital, a 
seguinte empresa: 
 
HFIX CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 10.795.544/0001-40, cujos envelopes foram entregues em mãos no 
dia 17/08/2017. 
  
Aberta a sessão, procedeu-se o exame do credenciamento da interessada presente, visando à comprovação da 
existência de poderes para possível manifestação, Sra. Anny Lures Vieira Fixfix, portadora do CPF nº 873.XXX.XXX-
06 e do RG nº M-8.XXX.330, representando a empresa citada acima.  
 
O Presidente da CPL recebeu os dois Envelopes de nº 01 contendo os documentos de habilitação e o de nº 02 
contendo a proposta. Ato contínuo, o Envelope contendo a documentação foi aberto e, com a colaboração dos 
membros da CPL, todos os documentos foram examinados, conferidos nos respectivos sites àqueles que são 
emitidos pela internet, conferidos os originais, apresentados pela licitante presente, referente aos documentos 
juntados com cópia simples e colocados à disposição de todos para verificação e serem rubricados. Após esta 
análise, a empresa HFIX CONSTRUTORA LTDA - EPP, foi declarada habilitada.  
 
Como houve a presença apenas da referida empresa, a qual declina do prazo recursal, a CPL passou para a 
abertura do envelope de proposta. Após toda a análise, constatou-se que a proposta está de acordo com edital e 
seus respectivos anexos. Desta forma, tivemos a seguinte apuração: 
 

Item Unidade Cód. Qtd. Descrição Unitário Total 

01 Sv 2617 01 

Construção e execução de base em concreto 
armado e suas fundações de um reservatório 
elevado com capacidade de 30 m³, em regime 
de empreitada por preço global, com 
fornecimento de materiais, fretes, mão de-obra, 
ferramental, equipamentos, administração, 
aprovações inerentes às especialidades, 
inclusive encargos sociais, tributos e seguros, 
enfim tudo o necessário para a execução das 
obras 

R$ 17.924,82 R$ 17.924,82 

 
Conforme demonstração acima, foi declarada vencedora do certame, a empresa HFIX CONSTRUTORA LTDA - 
EPP. A Comissão Permanente de Licitação aguardará o prazo para a interposição de recursos, conforme art. 109 
da Lei 8666/93, passando em seguida à autoridade superior para que o procedimento seja homologado e 
adjudicado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata, que vai ser 
assinada pelos membros da comissão e representante presente. 
 

Membros da CPL: 
 
 

____________________________ 
Adalberto Luiz da Silva 

____________________________ 
Pablo Luiz Lopes 

____________________________ 
Rômulo Santos Oliveira 

 
Representante presente: 

 
 

____________________________ 
Anny Lures Vieira Fixfix 

HFIX CONSTRUTORA LTDA - EPP 


