
Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 10:00,  do dia Em 09 de Setembro de 

2015, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram  

presentes os  senhores  integrantes da  Comissão.  Foi aberta  a  reunião, informando 

inicialmente aos  presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas 

as propostas habilitadas para o fornecimento do(s)  item(s) descritos na licitação de 

Tomada de Preço número 0009/15.

               

               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 Contratação, através de empreitada global, de 

empresa especializada para Substituição do 

Piso da Quadra do Ginásio Municipal de 

Esportes José Durigon, o qual está localizado 

na esquina das Ruas Nova Fiúme e Marechal 

Deodoro da Fonseca, quadra nº 40, em Ibiaçá- 

RS. A quadra existente, em assoalho de 

madeira, será completamente removida, e, 

após, deverá ser executado piso em concreto 

polido, com acabamento em pintura epóxi com 

catalisador; com o fornecimento de mão-de-

obra e materiais necessários à completa e 

perfeita implantação de todos os elementos 

definidos, conforme projeto arquitetônico, 

memorial descritivo e planilhas integrantes 

do edital.


CONSTRUTORA LAZZARI BASSO LTDA - ME
 79.506,66


ROSALEN CONSTR. E COM. DE TINTAS E FER.
 77.071,37


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.

               Nada  mais havendo a  tratar,  foi determinada  a  abertura de prazo

recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual  foi assinada a  presente ata

juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 09 de Setembro de 2015


Comissão:


MIRIA BICHETT
 :___________________________


RAQUELI DO NASCIMENTO
 :___________________________


LEIDA NEGRI
 :___________________________
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