ATA Nº 006/2018
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 096/2018
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na
sala de reuniões do Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Administração,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portarias nº 896/2018,
para, sessão de abertura do novo envelope nº 02 (proposta financeira) após
transcorrido o prazo do art. 48 da lei 8666/93,

a empresa PLANAUTO

PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP não se fez representar. Todos os presentes conferiram
e assinaram o novo envelope. Passamos à abertura do referido envelope nº 02
(proposta financeira). Todos os presentes conferiram e rubricaram a proposta. A
empresa PLANAUTO PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP apresentou o valor global de
R$361.225,50 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais com
cinquenta centavos) sendo R$270.004,61 (duzentos e setenta mil, quatro reais com
sessenta e um centavos) destinados a material e R$91.220,89 (noventa e um mil,
duzentos e vinte reais com oitenta e nove centavos) destinados a mão de obra sendo
assim a CPL declara a empresa PLANAUTO PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP
vencedora. 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 096/2018). A sessão
encerrou-se às 10h e 30min. Nada mais havendo a relatar, assino a presente Ata, eu,
Ana Paula Mayer Marques, que a lavrei e que segue assinada juntamente com os
demais membros da Comissão Permanente de Licitações.
Luis Tiago Pires de Souza – Presidente
Cleuza Regina Cardoso Coelho – Membro
Ana Paula Mayer Marques – Membro
Leovegildo Falares de Campos – Membro
Télvia Rodrigues Araujo – Membro - Ausente
Valeska Moreira da Silva – Membro - Ausente

