
ATA Nº 003/2018

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 260/2018

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às

quatorzeze  horas,  na  Sala  de  Reuniões  do  Setor  de  Licitações  desta  Prefeitura,

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pelas Portarias nº 028/2019

e nº 896/2018, para, realizar a abertura do envelope nº 2 (Proposta Financeira) da

empresa   CROSS  &  FREITAS  LTDA  habilitada  na  primeira  fase  deste  processo

licitatório. O presidente apregoou o certame pontualmente às 14hs. A empresa não se

fez representar durante o certame, sendo assim passamos a abertura do envelope nº

2  (Proposta  Financeira).  Todos  os  membros  presentes  conferiram  e  assinaram  a

Proposta Financeira. A Comissão Permanente de licitações, não apresentou objeções

em relação aos documentos que compõe a Proposta, sendo assim, a CPL declara a

empresa   CROSS & FREITAS LTDA vencedora  por  apresentar  o  valor  global  de

R$1.639.384,52 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro

reais com cinquenta e dois centavos) sendo R$655.753,80 (seiscentos e cinquenta e

cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais com oitenta centavos) destinados a mão

de obra, e R$983.630,72 (novecentos e oitenta e três, seiscentos e trinta reais com

setenta  e  dois  centavos)  destinados  a  material.  A  CPL  informa  aos  demais

interessados  neste  processo  que  a  empresa   CROSS  &  FREITAS  LTDA  será

adjudicada.  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  260/2018).  A  sessão

encerrou-se às 14h e 40min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,

Cleusa Regina Cardoso Coelho, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os

demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
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