
TOMADA DE PREÇO Nº 064/2022

ATA Nº 005/2022

Aos três dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e vinte e cinco

minutos, na sala de reuniões do setor de licitações da Secretaria Municipal de Administração, reuniu-

se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 503/2021, para dar continuidade a

tomada  de  preço  nº064/2022,  onde  a  empresa  VIEIRA  &  SOUZA  –  CONSTRUTORA  &

PAVIMENTADORA LTDA protocolou a nova proposta financeira, dentro do prazo estipulado de 48h,

exigência apresentada na ata anterior. Como consta no documento do protocolo de entrega elaborado

pela empresa, e anexado ao processo, a mesma informa que o valor apresentado na documentação

de proposta financeira, difere do citado pelo representante da empresa durante sessão e registrado na

ata anterior, sendo um valor menor que o informado, pois trata-se de arredondamento dos valores

unitários constantes da planilha orçamentária. Tal justificativa foi acatada pela comissão. A empresa

VIEIRA  &  SOUZA  –  CONSTRUTORA  &  PAVIMENTADORA  LTDA apresentou  o  valor  de  R$

956.884,00 (novecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais), sendo destinados

ao material o valor de R$ 669.818,80 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e

oitenta centavos) e à mão de obra o valor de R$ 287.065,20 (duzentos e oitenta e sete mil, sessenta e

cinco reais e vinte centavos). Não houve apontamentos por parte da CPL quanto as documentações

de proposta da empresa. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações declara a empresa

VIEIRA & SOUZA – CONSTRUTORA & PAVIMENTADORA LTDA – CNPJ nº  45.264.585/0001-95

vencedora deste certame, por apresentar o menor valor global e abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis a

contar da lavratura desta ata para apresentação de recursos. A sessão encerrou-se às 13h e 48min.

Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,  Milene Wagner, que a lavrei e que segue

assinada, juntamento com os demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
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