
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 

ATA N. º 01/2022 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 da sessão de recebimento 
de envelopes, contendo documentação e proposta, de possíveis interessados para o procedimento 
licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 15/2022, para “Contratação de empresa para obra de 
construção banheiro público; reforma e revitalização da praça; fornecimento e instalação de 
playground helicóptero. 
 
Participa do certame a empresa PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 
37.438.039/0001-03, representada por Fernando L. Priori, CPF 012.861.580-01; 
 

ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 00.655.463/0001-91, 
representada por Silvestre Cordone, CPF 342.644.420-87; 
 

EGM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 35.008.998/0001-55, representada por Luiz Jandir de 
Alves, CPF 712.263.380-20. 
 
A CONSTRUTORA BOLDO LTDA, CNPJ n° 91.148.502/0001-10, enviou seus envelopes 
antecipadamente, não se fazendo presente no ato. 
 
Abertos os envelopes contendo as documentações as mesmas foram analisadas e rubricadas pela 
Comissão e presentes. Após as análises a Comissão considerou as empresas habilitadas. Como 
todas as empresas estão habilitadas, e desistem expressamente do prazo legal de recurso a 
Comissão decidiu abrir as propostas na mesma sessão. 
 
Abertos os envelopes contendo as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas e os 
valores das propostas foram os seguintes: 
 
PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 37.438.039/0001-03, com a proposta, 
para o item 1.1.2, no valor global da obra de R$ 98.888,27; 
 

ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N° 00.655.463/0001-91, 
com a proposta, para o item 1.1.3, no valor global da obra de R$ 86.500,00; 
 

EGM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 35.008.998/0001-55, com a proposta no valor, para o item 
1.1.1, global da obra de R$ 345.483,81, e para o item 1.1.2, valor de 93.984,48; 
 

CONSTRUTORA BOLDO LTDA, CNPJ n° 91.148.502/0001-10, com a proposta, para o item, 
1.1.1, no valor global da obra de R$ 364.453,94. 
 
Esta ata encontrar-se-á 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. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

