
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2018 
ATA N. º 01/2018 

 
Aos doze dias do mês de dezembro 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 09/2018, que visa a 
“Contratação de empresa para construção de Escola de Educação Infantil (Pró-Infância)”, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Iniciada a sessão, compareceu demonstrando interesse em participar somente a empresa: 
 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATO EIRELI EPP, CNPJ 06.044.279/0001-91, 
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 presente. 
 
Durante as análises, a Comissão enviou a documentação técnica da empresa para o setor 
técnico de engenharia da Prefeitura (Secretaria de Planejamento) afim de auxiliar e embasar 
o julgamento da Comissão. Após as análises a Comissão, de posse do parecer técnico 
positivo do setor de engenharia (memorando 334/SMPU/2018) em anexo, considerou a única 
empresa participante como HABILITADA no certame 
 
Tendo em vista que a única licitante participante está habilitada e desiste expressamente do 
prazo de recurso, a Comissão decidiu abrir o envelope contendo a proposta na mesma 
sessão. 
 
Aberto o envelope contendo a proposta, a mesma foi analisada e rubricada pela Comissão e 
presente. 
 
A proposta apresentada pela licitante foi a seguinte: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
BONATO EIRELI EPP, proposta global para o certame no valor total de R$ 2.775.848,74; 
 
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 presente. 
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