
Ata 034/2016 – Tomada de Preços 003/2016
Contratação de empresa por empreitada global para execução da cobertura da quadra

poliesportiva da Escola Leonor Pires de Macedo.
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala treze do
Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, nº 368, Restinga Sêca (RS), a Comissão
de Licitações, representada pelos membros Camila da Silva Xavier, Ana Paula Lewis Pereira e
Denilson  Pires  Neves,  nomeados  pelas  Portaria  nº  006/2016,  com a  finalidade  de  julgar  o
processo licitatório Tomada de Preços 003/2016, para a contratação de empresa por empreitada
global para execução da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Leonor Pires de Macedo
solicitado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Participaram  do  certame  as  empresas:
ROSALEN  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  DE  TINTAS  E  FERRAMENTAS  LTDA  -EPP;
representada por seu procurador Osmar Ferreira; ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA -
EPP representada na sessão por seu sócio proprietário Elói Cincinato de Freitas, regularmente
credenciado e METALÚRGICA MARIANO LTDA. representada na sessão por seu procurador
Gustavo  Adolfo  Grutzmacher,  regularmente  credenciado.  Foi  dado  início  ao  julgamento  do
certame com a abertura dos envelopes de número um, contendo os documentos de habilitação
das empresas. Todas licitantes declararam-se beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e
suas  alterações.  Após  análise  da  documentação  todas  as  empresas  foram  declaradas
habilitadas.   Questionadas,  as  empresas  participantes  renunciaram  ao  direito  de  interpor
recurso.  Logo,  passou-se  à  abertura  do  envelope  contendo  as  propostas  financeiras  das
licitantes, conforme exposto na tabela abaixo:

: ROSALEN METALÚRGICA
MARIANO 

ELOI CINCINATO

37.025,55 36.578,80 39.483,00

Após análise  e  classificação  das propostas a Comissão  de licitações  declara  vencedora do
certame a empresa METALÚRGICA MARIANO LTDA., pelo critério de menor preço global.
Questionadas, as empresas declararam renúncia ao direito de recurso.

Comissão de Licitações:                                                         

Camila da Silva Xavier

Ana Paula Lewis Pereira

Denilson Pires Neves

Licitantes:

Rosalen Construções E Comércio De Tintas E Ferramentas Ltda -Epp;

Eloi Cincinato De Freitas E Cia Ltda – Epp

Metalúrgica Mariano Ltda


