
ATA Nº 005/2018

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2018

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze

horas,  na  sala  de  Reuniões  do  Gabinete  do  Vice  Prefeito,  reuniu-se  a  Comissão

Permanente  de  Licitações  nomeada  pela  Portaria  nº  896/2018,  para  sessão  de

abertura do envelope nº 02 (proposta financeira)  das empresas habilitadas,  cujo  o

objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de empreitada

global (material e mão de obra) para serviços de readequação da entrada de energia

elétrica, no Centro Municipal de Eventos.  Passamos para a abertura do envelope nº 2

–  Propostas  Financeiras,  das  empresas  habilitadas,  sendo  elas:  IBERCON

CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI  –  ME,  ENERBRAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA e NEI  PAULO RAMÃO – ME.  A empresa NEI

PAULO RAMÃO – ME, se fez representar através de seu sócio proprietário, Sr Nei

Paulo  Ramão,  RG  nº  1070182851  SSP/RS.  Todos  os  presentes  conferiram  e

rubricaram as propostas.  A proposta com menor valor foi da empresa  ENERBRAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, que apresentou o valor global de R$116.250,00

(cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais), sendo R$29.062,50 (vinte e nove

mil, sessenta e dois reais com cinquenta centavos),referente a serviços de mão de

obra e R$87.187,50 (oitenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais com cinquenta

centavos), referente a material. A comissão concede o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à lavratura/publicação desta Ata,

para apresentação de recursos, em conformidade ao art.  109, § I “b” da Lei 8.666/93.

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  e/ou  Licitações  (Aviso  de  Editais,

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

de Preços) opção (Edital de Tomada de Preços nº 052/2018). A sessão encerrou-se

às 14h e  45min. 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 Mayer Marques – Membro

Cleuza Regina Cardoso Coelho – Membro 

Leovegildo Falares de Campos – Membro

Télvia Rodrigues Araujo – Membro 

Valeska Moreira da Silva – Membro 

NEI PAULO RAMÃO – ME


