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Aos  dezoito  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  às

quatorze  horas,  na  Sala  de  Conselhos  Municipais  dessa  Prefeitura,  reuniu-se  a

Comissão  Permanente  de  Licitações  nomeada   pelas  Portarias  nº  896/2018,

1341/2018 e 1342/2018, para abertura do envelope nº 2 (Proposta Financeira), das

empresas habilitadas,  MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA-ME e

ALI  CONSTRUÇÕES  EIRELI.  A  empresa   MV  ROSA  CONSTRUTORA  E

PAVIMENTADORA LTDA-ME, se fez representar através de seu procurador Sr  Paulo

da Silva Maia Junior, RG nº 4084010828.  A CPL comunica que, abriu o envelope nº 2

(Proposta Financeira) da empresa PLANAUTO PAVIMENTAÇÕES LTDA, por engano,

e logo lacrado, em virtude da empresa não ter sido habilitada, para continuidade do

processo licitatório. Sendo assim, a CPL dá continuidade a abertura das Propostas

Financeiras. Todos os presentes conferiram e rubricaram as Propostas Financeiras. A

empresa  que  apresentou  a  Proposta  Financeira  com  o  menor  valor  global  foi  a

empresa  MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA-ME. Diante disto, a

Comissão Permanente de Licitações declara a empresa MV ROSA CONSTRUTORA

E  PAVIMENTADORA  LTDA-ME  vencedora,  com o  valor  global,  apresentado,  de

R$188.079,29  (cento  e  oitenta  e  oito  mil,  setenta  e  nove  reais  com vinte  e  nove

centavos),  sendo R$143.539,38 (cento e quarenta e três mil,  quinhentos e trinta e

nove reais com trinta e oito centavos),referente a material e R$ 44.539,91 (quarenta e

quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais com noventa e um centavos), referente a

serviços de mão de obra. A comissão 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.

O processo encontra-se à disposição, neste Setor, para vistas dos interessados.  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 216/2018). A sessão encerrou-se

às 14h e  33min. 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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