
ATA Nº 003/2018

TOMADA DE PREÇOS 128/2018

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quinze

horas e quatro minutos, na sala dos Conselhos Municipais de Tramandaí, reuniu-se a

Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 896/2018, referente a

Tomada de Preços nº 128/2018, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica

especializada para realização de empreitada global  (material  e  mão de obra)  para

construção de passarela de acesso ao mar, localizada à Av Beira Mar, s n°, em frente

ao Paradouro Ondas do Sul, Bairro Centro, neste Município,  para, após transcurso do

prazo recursal, em que não houve interposição de recurso por parte das empresas

IBERCON  CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI  e   MV  ROSA

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA-ME.  A CPL define que a abertura do

envelope  nº  02  (proposta  financeira)  da  empresa  habilitada  IBERCON

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,  dar-se-á às  15hs  na sala dos

Conselhos da Prefeitura Municipal de Tramandaí no  dia 04 de setembro de dois mil e

dezoito.  O  processo  encontra-se  à  disposição,  neste  Setor,  para  vistas  dos

interessados.  As  informações  referentes  e  pertinentes  ao  prosseguimento  deste

processo  licitatório  serão  publicadas  em  nosso  endereço  eletrônico

www.tramandai.rs.gov.br, opção  Portal da Transparência, opção Licitações (Aviso de

Editais, Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação) e opção Licitações  (Editais de

Tomada de Preços) opção (Edital de Tomada de Preços nº 128/2018). Os envelopes

nº  02  (propostas  financeiras)  permanecerão  lacrados  em  poder  da  Comissão.  A

sessão encerrou-se às 15h e 30min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente

Ata, eu, Télvia Rodrigues Araujo, que a lavrei e que segue assinada juntamente com

os demais membros da Comissão Permanente de Licitações. 

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente

Ana Paula Meyer Marques – Membro 

Cleuza Regina Cardoso Coelho – Membro 

Leovegildo Falares de Campos – Membro 

Télvia Rodrigues Araujo – Membro 

Valeska Moreira da Silva – Membro 

http://www.tramandai.rs.gov.br/

