
ATA Nº 004/2018

TOMADA DE PREÇOS 128/2018

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze

horas e nove 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, sessão de abertura

do  envelope  nº  02  (proposta  financeira)  da  empresa  IBERCON  CONSTRUÇÕES,

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Passamos à abertura do  envelope nº 02 (proposta

financeira).  Todos os  presentes  conferiram e rubricaram as propostas.  A empresa

IBERCON CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, apresentou o valor

global de R$39.375,00 (trinta e nove mil,  trezentos e setenta e cinco reais),  sendo

R$28.121,63 (vinte e oito mil, cento e vinte e um reais com sessenta e três centavos)

referente ao valor do material e R$11.253,37 (onze mil, duzentos e cinquenta e três

reais  com trinta  e  sete  centavos)  referente a  mão de obra.   Sendo assim a  CPL

declara  a  proposta  da  empresa  IBERCON  CONSTRUÇÕES,  COMÉRCIO  E

SERVIÇOS  EIRELI,  vencedora.  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  49min. 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. 
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