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COMISSÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
13/03/2020 – 09:00

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas, tendo por local a Sala de
Reuniões do Departamento de Habitação, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada
pela Portaria nº 529/19, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação – nº 01 e proposta –
nº 02 referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, que tem como objetivo a contratação de
empresa para execução de ciclovia na Avenida Pátria, conforme Memo. 023/2020, emitido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente
– processo licitatório nº 023/2020 de 19 de fevereiro de 2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
Iniciados os trabalhos, verificou-se a existência de uma empresa licitante: COMPETENCE
CONSTRUÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA EPP, representada pela Srª. Mariana Andreia Cuzma. Ato
contínuo, abriu-se o envelopes nº 01 – documentação, sendo a licitante declarada HABILITADA. Não
havendo intenção recursal por ser a única licitante, abriu-se o envelope nº 02 - proposta sendo verificado o valor
de R$ 322.437,74 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro
centavos). Dando continuidade, passou-se a planilha orçamentária e BDI detalhado ao engº civl do municípo, Sr.
Alexandre Schneider, sendo aprovada. A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas

atribuições legais, declara VENCEDORA do certame a proposta supracitada.. Nada mais a
acrescentar, foi lavrada esta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão de Licitações, Eng.º civil, representante presente e encaminhada para os procedimentos e
efeitos legais. Carazinho, 13 de março de 2020.
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