TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018
ATA N. º 01/2018
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, a Comissão
Permanente de Licitações, sob a presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno,
acompanhada dos demais membros, reuniu-se, para o ato de abertura de sessão e
recebimento de envelopes, contendo documentação e proposta, de possíveis interessados
para o procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 06/2018, para
“Contratação de empresas para construção de cobertura de quadra esportiva e demolição e
reconstrução de muro”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Iniciada a sessão, compareceram demonstrando interesse em participar as empresas:
CONSTRUTORA BOLDO LTDA, CNPJ 91.148.502/0001-10, representada por Guilherme
Camargo Boldo, inscrito no CPF 011.646.210-84 e RG 3077141591;
CONSTRUTORA JBF LTDA, CNPJ 01.055.874/0001-09, representada por João Bonatto
Filho, inscrito no CPF 232.682.980-87 e RG 3038995159.
Abertos os envelopes contendo a documentação, os mesmos foram analisados e rubricados
pela Comissão e presentes.
Após as análises a Comissão considerou todas as licitantes HABILITADAS no certame.
Tendo em vista que ambas as licitantes restam habilitadas e desistem expressamente do
prazo legal de recurso, a Comissão decidiu abrir os envelopes contendo as propostas na
mesma sessão.
Abertos os envelopes contendo as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela
Comissão e presentes.
As propostas apresentadas pelas licitantes foram as seguintes:
CONSTRUTORA JBF LTDA, proposta para o item 1.1.1 no valor total/global da obra de R$
226.605,00;
CONSTRUTORA BOLDO LTDA, proposta para o item 1.1.1 no valor total/global da obra de
R$ 224.590,73;
CONSTRUTORA BOLDO LTDA, proposta para o item 1.1.2 no valor total/global da obra de
R$ 13.875,46.
Esta ata encontrar-se-á disponível, também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no
mural. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de
Licitações e presentes.

