
ATA DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte, às nove horas, na Secretaria
Municipal  da  Administração,  reuniram-se  os  membros  integrantes  da  Comissão
Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n° 102/2020, sob a Presidência do Sr.
Luiz Carlos Cera, a fim de receber os invólucros contendo a documentação e as propostas
relativas  ao  certame,  como previsto  no  Edital  Tomada  de  Preços  03/2020.  Abertos  os
trabalhos,  verificou-se  a  participação  das  seguintes  empresas  MY  DREAM
CONSTRUÇÕES  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  nº 93.951.275/0001-91;   PGL
CONSTRUTORA LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº 33.924.295/0001-41; C.H.  ROGGIA
CONSTRUÇÕES  LTDA  –  EPP,  inscrita  no  CNPJ  nº  09.616.071/0001-98  e G.
BONAFE, inscrita no CNPJ nº  18.900.525/0001-49. Passou-se a fase de Habilitação em
que constatou-se que os documentos estavam em acordo com o solicitado no Edital. Após a
fase de habilitação, partiu-se para a abertura do envólucro da proposta, na qual constatou-
se que os documentos exigidos  estavam em conformidade com o Edital,  declarando-se
assim a empresa  MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI como vencedora do certame
com o valor proposto final de R$ 329.612,88 (trezentos e vinte e nove mil seiscentos e
doze  reais  e  oitenta  e  oito  centavos).  As  empresas  presentes  abriram mão  dos  prazos
recursais  e  as  empresas  que  não estavam presentes  na  sessão  apresentaram declaração
conforme sugerido no anexo XV do Edital, na qual abre mão de interpor recurso conforme
Art 109, I, letra “a” e “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, 21 dias do mês de Julho do ano dois
mil e vinte.

                    
A COMISSÃO

                                                                                  
         Luiz Carlos Cera                Amir Fernando Pivetta             Jair Alberto Felice Junior
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