
ATA Nº 004/2019

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 180/2018

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze

horas,  na  Sala  de  reuniões  do  Setor  de  Licitações  desta  Prefeitura,  reuniu-se  a

Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 896/2018, para, após

transcorrido  o  prazo recursal,  o  qual  houve interposição de recursos por  parte da

empresa  HOFFMEISTER  EMPREENDIMENTOS  E  ENGENHARIA  LTDA  –  ME

através do processo Nº5811/2019 protocolado nesta prefeitura, e também transcorrido

o prazo de contrarrazões que não não interposição por parte de nenhuma empresa,

informar  que  o  recurso  interposto  pela  empresa   HOFFMEISTER

EMPREENDIMENTOS  E  ENGENHARIA  LTDA  –  ME  através  do  processo  nº

5811/2019 foi indeferido pelo departamento jurídico através do parecer constante na

página 535 deste processo e acatado por esta comissão. Sendo assim a CPL informa

que  a  abertura  dos  envelopes  nº  2  (Propostas  Financeiras)  das  empresas

HOFFMEISTER EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA – ME; SCHLIEPER &

SCHLIEPER  –  CONSTRUTORA  LTDA  –  EPP;  ALI  CONSTRUÇÕES  EIRELI  E

LIBERTY CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI – EPP dar-se-á no dia vinte

e dois de março de dois mil e dezenove às 14hs na sala de reuniões do Setor de

Licitações  desta  Prefeitura.  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 Concorrência Pública nº 180/2018).

Os  envelopes  nº  02  (propostas  financeiras)  permanecerão  lacrados  em  poder  da

Comissão.  A sessão encerrou-se às 15hs e 50 min. Nada mais havendo a relatar,

assino a presente Ata, eu, Telvia Araujo Rodrigues, que a lavrei e que segue assinada

juntamente  com  os  demais  membros  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  e

representante presente.
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