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ATA N. º 01/2016 

 
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, 
a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 258/2016, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros, 
reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentação 
e propostas referentes a Tomada de Preços nº 12/2016, para “Contratação de 
empresas para obras de melhoria, construção de academia ao ar livre e 
playground em praças”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Enviaram antecipadamente ao setor de licitações os envelopes contendo 
documentação e propostas, não se fazendo presentes no ato, as empresas: C.B. 
BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e PLANEJAR DEZ 
CONSTRUÇÕES LTDA, não se fazendo presentes no ato. Abertos os envelopes 
contendo a documentação, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão 
de Licitações. Após as análises, por tratar-se de um objeto de baixa complexidade 
técnica, a Comissão considerou todas as empresas habilitadas. Como todas as 
empresas estão habilitadas, a Comissão decidiu abrir as propostas na mesma sessão. 
Abertas as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e os 
valores foram os seguintes: C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
com a proposta no valor total/global para o item 1.1.1 de R$ 49.272,54 e item 1.1.2 no 
valor total/global de R$ 75.905,69; PLANEJAR DEZ CONSTRUÇÕES LTDA com a 
proposta para o item 1.1.1 no valor total global de R$ 40.117,96 e item 1.1.2 no valor 
total/global de R$ 65.035,22. Esta ata encontra-se 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. 
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