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TOMADA DE PREÇOS Nº 156/2018

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas,  na  sala  de  reuniões  do  Setor  de  Licitações  da  Secretaria  Municipal  de 
Administração,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada  pela 
Portaria  nº  896/2018,  para  analise,  após  retorno  do  processo  licitatório  do 
departamento de engenharia desta prefeitura. O Departamento de Engenharia, emitiu 
análise/parecer/laudo favorável em relação às empresas SCHLIEPER & SCHLIEPER 
–  CONSTRUTORA  LTDA-  EPP,  ALI  CONSTRUÇÕES  EIRELI  E  MV  ROSA 
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA – ME, constante nos autos página 243 a 
244 e acatado por esta comissão. Quanto ao apontamento da CPL sobre a declaração 
do ANEXO III da empresa MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA – 
ME, a qual foi apontada que estava com o numero da “Tomada de preços 138/2018 e 
o correto é 156/2018”, concluimos que um foi erro de digitação. Sendo assim, a CPL 
declara as empresas SCHLIEPER & SCHLIEPER – CONSTRUTORA LTDA- EPP, ALI 
CONSTRUÇÕES EIRELI e MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA – 
ME habilitadas para a continuidade deste processo licitatório e concede o prazo de 05 
(cinco)  dias  úteis,  a  contar  do  primeiro  dia  útil  imediatamente  posterior  à 
lavratura/publicação desta Ata, para interposição de recursos, em conformidade ao art. 
109,  inciso I  “a” da  Lei  8.666/93.   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   156  /2018  )  .  Os 
envelopes  nº  02  (propostas  financeiras)  permanecerão  lacrados  em  poder  da 
Comissão.   A sessão encerrou-se às  18h 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  e 
representante presente.
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