
PREFEITURA ÍIIIU NICIPAL DE ESTA çAO . RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

ATA DE RECEBTMENTo E ATIERTURÀ DE DocuMuNsaÇÃo
Ata de reunião rea.l-izada em vinte e um de junho de dois mil- e vinte e dois, âs
nove horasr oâ sala de reuniões da comissão permanente de licitações, junto a sede
do Poder Executivo Municipal, onde estiveram presentes os integrantes da Comissão
Permanente de LicitaçÕes. Deu-se 1nício a abertura dos envelopes de documentação
da licitação no 014/2022 na modal-idade de Tomada de Preços sob o número 003/2022
para a contrataÇão de empresa para empreitada Global, com fornecimento de todos
os materiais e mão de obra necessários para reforma do Centro Esportivo Municipal
André Luis da Silva, com recursos do Convênio SEL no L40/2022, FPE no 2022/0323,
Edital SEL no t0/2021 Programa Recuperação de Espaços Esportivos, conforme
Processo no 22/2900-0000153-6 e contrapartida do municÍpio, sendo que real:-Zaram
cadastro as seguintes empresas: L. C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA e URBAN

ENGENHARTA E CONSTRUÇÃO LTDA. A empresa L. C. RODRTGUES CONSTRUÇÕES LTDA não
compareceu a sessão de abertura e não enviou os envelopes para participação.
Inicialmente procedeu*se a l-eitura do teor da documentação, com os esclarecimentos
e anál-ise necessários, rubricadas toda a documentaÇão atinente. Após anál-ise, a
comissão de Iicitações homologou a documentação da empresa URBAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA. A empresa, declarou abrir mão do prazo recursal desta fase de
habilitação, sendo assim na sequência foi aberto o envelope no 02 da proposta
financeira. Procedeu-se a leitura do teor da mesma, com os esclarecimentos
necessários, sendo registrada no mapa comparativo, para efeitos de apuração.

Item Quantidade Materi al- / Serviço Valor Unitário Val-or Total

1 1/ 0000 uN EMPREITADA GLOBAL _ REEORMA CENTRO
ESPORTIVO MUNICIPAL Empreitada GIobaI,
com fornecimento de todos os materiais e
mão de obra necessários para reforma do
Centro Esportivo Municipal André Luis da
Silva.
Código do Produto: 193L9
URBAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

261 .520 ,2600 26L .520 ,2600

Logo após julgada a proposta el-aborou-se o mapa de apuração de resultados,
mencionando a empresa URBAN ENGENHARIA E CONSIRUçÃO f.,fOA como vencedora do certame,
com o val-or de R$ 26L.520 t26 (duzentos e sessenta ê um miJ-, quinhentos ê vinte
reais ê vinte ê seis centavos) no item 01. Nada mais havendo a tratar, foi
determinada a abertura de prazo recursal e encerrada a reunião de julgamento,
l-avrou-se a presente ata que será assinada pelos present.es.
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