
-~~~~~~~~--

Av. Brasílleste. 75 - Passo fundo/RS - CEP99050-000 - fone/fax (54} 'lO45.1968
oodepas@codepa>.oom;b' - CNPJ:911.149.055/0001-5<1 -Inscrição Municipal: 119841001

EDITAL TOMADA DE PREÇOSNº. 04/2016
MENOR PREÇOGLOBAL

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezeseis, às dez horas, reuniram-se na sede da

Codépas os membros da comissão de licitação, Sr. Ruben José Martins, Sr. César Rebechi e a Sra.

Idilamar da Silva e o representante da empresa Nitshke Construtora & Incorporadora ltda. Foi

realizada a abertura do pacote lacrado onde foram arquivadas as propostas de preço em reunião

anteriormente realizada. Foram separados os invólucros das empresas desclassificadas: MIRANDA
& ZANINI e CAlHERÃO & FilHOS lTDA. Procedeu-se então a abertura dos invólucros relativos a

proposta. foi aberto o invólucro 2 da empresa Nitshke Construtora & Incorporadora Ltda, tendo

sido verificado que a proposta atende aos requisitos exigidos no edital, sendo que o seu valor global

corresponde a R$ 360.000,00 e o valor por m3 corresponde a R$ 360,00 Após, foi aberto o

invólucro 2 da empresa Paulo Cesar Miranda & Cia Ltda -Me, tendo sido verificado que a proposta

atende aos requisitos exigidos no edital, sendo que o seu valor global corresponde a R$ 417.000,00
e o valor por m3 corresponde a R$ 417,00. Após foi aberto o invólucro 2 da empresa Traçado

Construções e Serviços ltda , tendo sido verificado que a proposta atende aos requisitos exigidos no

edital, sendo que o seu valor global corresponde a R$ 325.000,00 e o valor por m3 corresponde a R$

325,00. Assim, a Comissão verificou que a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda

apresentou proposta válida, no valor global de R$ 325.000,00. A Comissão declara a empresa

Traçado Construções e Serviços ltda vencedora do processo Iicitatório. Os invólucros das empresas

MIRANDA & ZANINI e CAlHERÃO & FilHOS lTDA que foram desclassificada~, serão devolvidos

lacrados. Encaminha-se o processo de licitação à assessoria jurídica, para análise e parecer.

Finalizada a sessão.
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