
ATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS                           

 TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019

Aos sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às nove horas, na Secretaria Municipal da

Administração, reuniram-se os membros integrantes da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela

Portaria n° 468/2019, sob a presidência da Sr. Luiz Carlos Cera, a fim de receber os invólucros contendo a

documentação e  as  propostas  relativas  ao certame,  como previsto  no Edital  correspondente.  Abertos  os

trabalhos,  verificou-se  a  participação  das  seguintes  empresas  Marzari  & Marzari  LTDA,  inscrita  no

CNPJ:  31.033.196/0001-44  representada por Gilvano Dal  Ongaro e Construtora Restinguense LTDA,

inscrita no CNPJ: 32.924.347/0001-17 representada por Afonso José de Freitas. Analisada a documentação

das empresas participantes, constatou-se que elas apresentaram documentação de habilitação de acordo com

o edital 02/2019. Ambas abriram mão do prazo recursal para a habilitação, conforme documento fornecido

por cada empresa licitante. Assim passou-se para abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras,

onde foi constatado que a documentação referente as propostas estava de acordo com o disposto no edital.

Desse  modo,  o  valor  das  propostas  foram  os  seguintes:   Marzari  &  Marzari  LTDA  R$  801.482,82

(oitocentos e um mil reais e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos);  Construtora

Restinguense LTDA R$ 827.262,17 ( oitocentos e vinte e sete mil reais e duzentos e sessenta e dois reais e

dezessete centavos). Assim, a Comissão Permanente de licitações declarou a empresa  Marzari & Marzari

LTDA, inscrita no CNPJ: 31.033.196/0001-44 como vencedora do certame com a proposta ao valor de R$

801.482,82 (oitocentos e um mil reais e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Abre-se

prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para julgamento das propostas conforme Art. 109, inciso I, alínea b, da

Lei 8.666/93.  Nada mais requerido nem a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e

aprovada, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações. 

São João do Polêsine, RS, aos sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove.

A COMISSÃO:

_____________________          _______________________ ____________________

    Luiz Carlos Cera                                   Amir Fernando Pivetta                 Carlos Augusto Pretzel

  Presidente  da CPL                                              Membro       Membro

EMPRESAS PARTICIPANTES:

     ____________________________                           ____________________________

         Marzari & Marzari LTDA                                              Construtora Restinguense LTDA  
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