TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021
ATA N. º 01/2021
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 14/2021, para “contratação de empresa (s) para construção de praça da ALL e
serviço de troca de telhado do pórtico do Mercado Público Municipal”, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Esteve presente na sessão demonstrando interesse em participar somente a empresa:
PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 37.438.039/0001-03, representada por
Fernando Lisboa Priori, inscrito no RG 2109106191 e CPF 012.861.580-01.
Aberto o envelope contendo a documentação a mesma foi analisada e rubricada pela Comissão e
presente.
A Comissão após suas análises e emissão do parecer técnico, através do Memorando nº
237/SMPU/2021, do setor de engenharia em relação a capacidade técnica considerou a participante
HABILITADA.
Como resta habilitada a única licitante no certame sendo que a mesma declara expressamente que
desiste do prazo legal de recurso, a Comissão decide abrir o envelope de proposta na mesma sessão.
Aberto o envelope contendo as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e os
valores propostos foram os seguintes:
PRIORIZA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA proposta no valor total/global para o item 1.1.1 (R$
388.615,62), e no valor total/global para o item 1.1.2 (R$ 44.750,00).

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 e presente.

