
 

ATA Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. 
 
 
OBJETO: Contratação de Empresa para a execução de pavimentação asfáltica, na 

modalidade empreitada global, com fornecimento do material/equipamentos e mão 

de obra, com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ e 

execução da sinalização viária horizontal, junto a Rua Olívio Saccomori, Rua 

Mieceslau T. Rajewski, Rua Três de Maio, Rua Guaporé, Rua Pedro Pinto de Souza, 

Rua José Bonifácio, Rua Pedro Gehlen e Rua Luiz Comarella, numa área total de 

21.787,82m², perímetro urbano do Município de Gaurama/RS. 

 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas, nas 

dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Gaurama, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 026/2017, para tratar 

acerca da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2020, para o 

recebimento e abertura dos envelopes da documentação e propostas financeiras 

referente ao presente certame, conforme objeto acima descrito. Realizadas as 

publicações legais realizou o credenciamento e esteve presente a seguinte 

Empresa: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sendo que participou 

desta solenidade o representante legal da Empresa. Dado início a solenidade, 

efetuados os esclarecimentos de estilo, procedeu-se na abertura do envelope nº 01 

da documentação da Empresa acima referida, que após análise e estando de acordo 

com o edital, foi a mesma declarada habilitada. Ato contínuo, e com a concordância 

do licitante presente, procedeu-se na abertura do envelope nº 02 da proposta 

financeira da Empresa habilitada, onde verificou-se que com uma proposta válida 

chegou-se ao seguinte resultado: Empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA com o valor global de R$ 1.024.650,76 (um milhão, vinte e quatro 

mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos). Esta Comissão em face 

do valor ofertado ter ficado acima do preço orçado, nos termos do edital, a proposta 

do único licitante interessado é desclassificada, com o que resta deserta o presente 

certame. Dada a palavra aos presentes nada foi considerado. Nada mais a constar, 

encerra-se a presente Ata que vai assinada pela Comissão Permanente de 

Licitações. 


