ATA Nº 003/2019
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 214/2019
Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,
na Sala de Reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações nomeada pelas Portarias nº 1105/2019 e 003 /2020, para a
sessão de abertura do envelope nº 2 (Proposta Financeira) da empresa APEMA
CONSTRUTORA LTDA habilitada na primeira fase deste processo licitatório. A
presidente da CPL apregoou o certame pontualmente conforme horário mencionado
na ata anterior. A empresa participante não se fez representar durante a sessão de
abertura. Sendo assim passamos para abertura dos envelopes nº 2 (Propostas
Financeiras). Todos os membros presentes conferiram e assinaram a Proposta
Financeira. A Comissão Permanente de licitações, não apresentou objeções em
relação

aos

documentos

que

compõe

a

Proposta.

A

empresa

APEMA

CONSTRUTORA LTDA apresentou o valor global de R$ 84.865,63 (Oitenta e Quatro
mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos), sendo R$
67.043,85 (Sessenta e Sete Mil, Quarenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
destinados ao material e R$ 17.821,78 (Dezessete Mil, Oitocentos e Vinte Um Reais e
Setenta e Oito Centavos) destinados a mão de obra, diante disso a Comissão
Permanente de Licitações declara a empresa supracitada vencedora deste processo
licitatório. 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 214/2019). A sessão encerrou-se
às 14h e 40min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Cindi Garcia
Amaral, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da
Comissão Permanente de Licitações.

Ana Paula Mayer Marques – Presidente
Cindi Garcia Amaral – Membro
Milene Wagner – Membro
Rosana Manganelli Ferreira – Membro

