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Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas, 
a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 06/2015, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e propostas referentes a Concorrência Pública nº 07/2015, para 
“Contratação de empresas para pavimentação em paralelepípedo”, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Estiveram 
presentes na sessão demonstrando interesse em participar as empresas J.A. 
LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA, representada por José Ademir Lemos de 
Morais, e SANTOS E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA, representada por Ademar 
Francisco dos Santos, inscrito no RG sob o nº 8019098386. Abertos os envelopes 
de documentação as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e 
presentes. Após as análises a Comissão considerou todas as licitantes 
HABILITADAS no certame. Tendo em vista restarem as licitantes habilitadas e as 
mesmas desistirem expressamente do prazo legal de recurso, a Comissão decidiu 
abrir os envelopes de propostas na mesma sessão. Abertos os envelopes de 
propostas as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e presentes. 
As propostas ofertadas pelas participantes foram as seguintes: J.A. LEMOS DE 
MORAIS & CIA LTDA para o item 1.2.1 no valor total/global da obra de R$ 
95.757,83 e para o item 1.2.2 no valor total/global da obra de R$ 77.585,58; e 
SANTOS E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA para o item 1.2.1 no valor total/global 
da obra de R$ 95.336,66 e para o item 1.2.2 no valor total/global da obra de R$ 
76.128,56. Esta ata encontra-se disponível, também, no site do município 
www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada mais havendo a relatar, eu Ronerson 
Bueno, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, encerro a sessão, 
lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros 
da Comissão de Licitações e presentes. 


