
ATA Nº 005/2020

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quinze

horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Setor de Licitações desta Prefeitura,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 136/2020,

para,  após a sessão de abertura dos envelopes  nº  2 (Propostas Financeiras)  das

empresas  KATIA  CILENE  DE  LIMA  CONCEIÇÃO  –  ME,  CONSTRUTORA

CONSTROIBEM  EIRELI,  PLANAUTO  PAVIMENTAÇÕES  LTDA  e  OURO  FINO

CONSTRUTORA LTDA. A sessão iniciou pontualmente no horário mencionado na ata

anterior.  De todas a empresas supracitadas,  somente a  KATIA CILENE DE LIMA

CONCEIÇÃO – ME se fez representar durante a sessão. Passamos à abertura dos

envelopes nº 2.  o Presidente da CPL concedeu a palavra a representante presente

para  apresentação  de  apontamentos,  a  mesma  informou  que  não  há  objeções

referente às concorrentes. A empresa KATIA CILENE DE LIMA CONCEIÇÃO – ME

apresentou o valor cotado global de R$295.016,40 (duzentos e noventa e cinco mil,

dezesseis reais e quarenta centavos) sendo a quantia de R$212.053,37 (duzentos e

doze mil, cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) destinados ao material e a

quantia de R$82.963,03 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e três

centavos)  destinados  a  mão  de  obra,  diante  disso  a  Comissão  Permanente  de

Licitações declara a empresa  KATIA CILENE DE LIMA CONCEIÇÃO – ME vencedora

deste processo licitatório. O Presidente da CPL questionou a representante sobre ser

exequível a obra com o valor cotado global apresentado, a mesma afirmou que sim,

perfeitamente exequível. Sendo assim 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  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 048/2020).  A sessão encerrou-se

às 16h. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu, Cindi Garcia Amaral,

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

Permanente de Licitações.

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