
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA DONA CARLINDA, 455 – CEP 95680.000

ATA DA TOMADA DE PREÇOS 11/2019 - 3

Às 14 horas do dia 09 de agosto de 2019 na sala de Licitações a Comissão de

Pregão,  nomeada  pela  Portaria  Número  5/2019  de  02  de  janeiro  de  2019,

integrada  pelo  Pregoeiro  Artur  Velho  e  pela  Equipe  de  Apoio,  Janelise

Iparraguirre de Castilhos e Pedro Augusto Machado Schutz e a representante

do corpo técnico do município Carina Roldofi Boeiro Rizzo, reuniu-se para a

abertura dos envelopes contendo a proposta financeira conforme determinado

em ata anterior. Presente o representante da empresa COOPERFORÇA DO BRASIL,

Leandro Hilário Meireles e o representante da empresa OWS CONSTRUTORA LTDA,

Marcos Ramos. Aberto os envelopes contendo a proposta financeira a LICITANTE

UM - OWS CONSTRUTORA LTDA, ofertou o valor de R$ 421.049,06 (quatrocentos e

vinte um mil e quarenta e nove reais e seis centavos);  LICITANTE DOIS –

K.A.J.  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA,  ofertou  o  valor  de  R$  471.165,05

(Quatrocentos e setenta e um mil cento e sessenta e cinco mil e cinco

centavos); LICITANTE TRÊS – COOPERFORÇA DO BRASIL, ofertou R$ 405.231,92

(quatrocentos e cinco  mil duzentos e trinta e um reais e noventa e dois

centavos); LICITANTE QUATRO – GOMES E COLOMBI ENGENHARIA LTDA – ME, ofertou

o valor de R$ 451.225,48 (quatrocentos e cincoenta e um mil duzentos e vinte

cinco  reais  e  quarenta  e  oito  centavos);  LICITANTE  CINCO  –  MOBILIZZA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ofertou o valor de R$ 399.270,76 (Trezentos e

noventa e nove mil duzentos e setenta mil reais e setenta seis centavos);

LICITANTE SEIS – B DOS SANTOS BANDEIRA CONSTRUÇÕES, ofertou O VALOR DE R$

402.000,79 (quatrocentos e dois mil e setenta e nove centavos). Desta forma

decide a comissão classificar preliminarmente em primeiro lugar a LICITANTE

CINCO – MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e encaminhar para o corpo

técnico para a análise das planilhas e exarar parecer. Sendo esta procedida

retorne a comissão para analise e seja encaminhado o regular prosseguimento

do feito.Nada mais havendo, o pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para

constar,  foi  lavrada  a  presente  ata,  que  vai  devidamente  assinada  pelo

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes credenciadas, às quinze horas.


