
ATA Nº 004/2020

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 pela Portaria nº  136/2020, para dar

inicio à sessão de abertura dos envelopes nº 2 (Propostas Financeiras) das empresas

APEMA  CONSTRUTORA  LTDA  –  ME,  BOMPAVI  PAVIMENTADORA  E

CONSTRUTORA  EIRELI,  IBERCON  CONSTRUÇÕES  E  INTERMEDIAÇÕES  DE

NEGÓCIOS  EIRELI,  KATIA  CILENE  DE  LIMA  CONCEIÇÃO,  MV  ROSA

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA – ME e OURO FINO CONSTRUTORA

LTDA.  O Presidente  da Comissão  Permanente  de  Licitações  apregoou  o  certame

pontualmente  no  horário  mencionado  na  ata  anterior.  Das empresas supracitadas,

somente  as  empresas  KATIA  CILENE  DE  LIMA  CONCEIÇÃO  e   IBERCON

CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS EIRELI se fizeram presentes

na sessão. Passamos para abertura dos envelopes nº 2 (Propostas Financeiras). A

empresa IBERCON CONSTRUÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS aponta

que  a  empresa  KATIA  CILENE  DE  LIMA  CONCEIÇÃO  não  apresentou  junto  a

proposta financeira a planilha de encargos sociais estando em desconformidade com o

subitem 10.2.3 deste edital. A CPL aponta que a empresa KATIA CILENE DE LIMA

CONCEIÇÃO  não  apresentou  junto  a  proposta  financeira  a  planilha  de  encargos

sociais estando em desconformidade com o subitem 10.2.3 deste edital. Sendo assim

a Comissão Permanente de Licitações declara a proposta da empresa  KATIA CILENE

DE LIMA CONCEIÇÃO  desclassificada.  A  empresa  IBERCON CONSTRUÇÕES E

INTERMEDIAÇÕES  DE  NEGÓCIOS  apresentou  o  valor  global  de  R$266.702,31

(duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e dois reais com trinta e um centavos)

sendo R$189.358,64 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais

com sessenta e quatro centavos) destinados ao material  e o valor de R$77.343,67

(setenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais com sessenta e sete centavos)

destinados a mão de obra sendo considerada a vencedora deste processo licitatório.

Em vista disso a CPL 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.  As informações

referentes e pertinentes ao prosseguimento deste processo licitatório serão publicadas

em  nosso  endereço  eletrônico  www.tramandai.rs.gov.br,  opção  Portal  da

http://www.tramandai.rs.gov.br/


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 033/2020).  A sessão encerrou-se

às 14h e 45min. Nada mais havendo a relatar,  assino a presente Ata,  eu,  Milene

Wagner, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da

Comissão Permanente de Licitações e representantes presentes. 

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
 
Cindi Garcia Amaral  – Membro 

Milene Wagner – Membro

Caroline Selister Euzébio dos Santos – Membro 
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