
ATA Nº 004/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 094/2018

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze

horas e trinta  minutos, na sala dos Conselhos Municipais de Tramandaí, reuniu-se a

Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 896/2018, referente a

Tomada de Preços 094/2018 e retificação 123/2018, que  tem por objeto a contratação

de pessoa jurídica para realização de empreitada global (material e mão de obra) para

instalação do sistema de climatização junto à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas –

Hospital  Tramandaí,  localizado à Av. Emancipação nº 1255,  neste Município,  para,

sessão de abertura do envelope nº 02 (proposta financeira) das empresas  BRASIL

SUL  CONFORTO  AMBIENTAL  LTDA  –  EPP  e  VITOR  REFRIGERAÇÃO  LTDA.

Nenhuma empresa  se  fez  representar.  Passamos  à  abertura  do   envelope  nº  02

(proposta financeira).  Todos os presentes conferiram e rubricaram as propostas.  A

CPL apontou que a empresa  VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA, apresentou a proposta

financeira  em desacordo com o subitem nº 10.2.4 alínea “a”, deste edital. A empresa

BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA – EPP, apresentou o valor global de

R$316.385,00  (trezentos  e dezesseis  mil,  trezentos  e  oitenta e  cinco reais)  sendo

R$280.460,95 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta reais com noventa e

cinco centavos) destinados a material e equipamentos e  R$35.924,05 (trinta e cinco

mil, novecentos e vinte e quatro reais com cinco centavos) destinados a mão de obra.

Sendo assim a CPL declara a empresa BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA

– EPP, vencedora. 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, opção Licitações (Aviso de

Editais, Publicação/Suspensão/Anulação/Revogação) e opção Licitações  (Editais de

Tomada de Preços) opção  (Edital  de Tomada de Preços nº  094/2018).   A sessão

encerrou-se às 14h e 50min. 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. 

Luis Tiago Pires de Souza – Presidente

Ana Paula Meyer Marques – Membro 
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Télvia Rodrigues Araujo – Membro 


