MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

Ata 6
Processamento licitação nº 054/2018 – Concorrência nº 004/2018 – Processo Administrativo nº 5474/2018

Aos vinte e dois dias no mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 9h e 30 minutos, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 1561/2018, para os procedimentos
inerentes à licitação em epígrafe. São licitantes: CONSTRUTORA GASS LTDA EPP, inscrita no CNPJ:
04.077.268/0001-82, representada por neste ato representada por Dionísio Gass, Portador do RG nº 7039638635,
Órgão Expedidor SSP/PC RS, inscrito no CPF: 472.968.870-87, residente e domiciliado na Rua Helmot Weber
nº 105, Bairro Paulista, Campo Bom; GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 09.511.886/000102, sem represente nesta sessão. Dando sequência ao certame foram abertos os invólucros nº 2 das propostas das
licitantes habilitadas que passamos a julgar: Da licitante CONSTRUTORA GASS, apresentou proposta em
conformidade com o instrumento convocatório, no valor de R$ 1.383.762,40 (um milhão, trezentos e oitenta e
três mil reais, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) sendo R$ 304.537,58 (trezentos e quatro
mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) de mão de obra e R$ 1.079.224,82 (um milhão e
setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) de material, restando proposta
classificada; da Licitante CONSTRUTORA GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou proposta em
conformidade com o instrumento convocatório no valor de R$ 1.284.257,59 (um milhão duzentos e oitenta
oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e um reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 385.277,28
(trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) de mão de obra e R$
898.980,31 (oitocentos e noventa e oito reais, novecentos e oitenta reais, e trinta e um centavos) de material,
restando proposta classificada e licitante vencedora do certame. Aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias
úteis, até o dia de 26 de novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e
assinada pela Comissão Permanente de Licitações. Sessão encerrada às 11h e 15 min.
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