
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

Ata de reunião realizada às 10 (dez) horas  e 15 (quinze) minutos do dia 14 de 
Outubro de 2016, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto 
a Sede do Poder Executivo Municipal, onde estiveram presentes os membros da 
Comissão Permanente de Licitações  e  o representante da  empresa  SEBASTIÃO DA 
SILVA MACEDO. Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o 
motivo da mesma, em seguida foram abertos os envelopes nº 02, contendo as 
Propostas Financeiras para a Tomada de Preços Nº 004/2016 que visa a contratação 
de empresa para melhorias da UBS1 situada na Rua Fiorelo Piazetta, nº 545 no 
município  Estação/RS,  com  fornecimento  de  todos  os  materiais  necessários  a 
execução  da  obra,  com  recursos  do  Programa  de  Requalificação  das  Unidades 
Básicas de Saúde do Ministério da Saúde, tendo sido rubricados pelos presentes. 
Após a leitura dos preços foi feito o registro do valor global da proposta:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item         Quantidade    Material/Serviço                         Valor Unitário     Valor Global
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1              1,00 UN   EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE MELHORIAS DA UBS1 
                           SEBASTIÃO DA SILVA MACEDO                      18.641,34
                           
Em seguida foi apreciada a proposta habilitada. Logo após julgadas válidas as 
propostas elaborou-se o mapa de apuração de resultados, mencionando a empresa 
SEBASTIÃO  DA  SILVA  MACEDO vencedora  do  certame  com  o  preço  global  de  R$ 
18.641,34 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 
centavos).  A  comissão  determina  a  abertura  do  prazo  para  recurso  e 
posteriormente  a  subida  do  presente  processo  à  autoridade  superior  para, 
querendo,  proceda  com  a  homologação  do  processo  e  adjudicação  do  objeto  à 
empresa  vencedora.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada  a  reunião  de 
julgamento, da qual foi assinada a presente ata, juntamente com o mapa de 
apuração de resultados, que após lida e achada conforme foi assinada pelos 
presentes. 
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