
 

ATA Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. 
 
 

OBJETO: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de execução da 

sinalização de trânsito horizontal e vertical em diversas ruas do perímetro urbano do 

Município de Gaurama-RS. 

 
 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14h00min, nas dependências 

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

de Licitações nomeada pela Portaria nº 026/2017, para recebimento e abertura dos 

envelopes da documentação  e proposta financeira referente ao presente certame, 

conforme objeto acima descrito. Realizadas as publicações legais, efetuado o 

apregoamento, manifestou o interesse no certame e esteve presente a solenidade, com 

a entrega dos envelopes, as seguintes Empresas: REFERÊNCIA OBRAS E 

SINALIZAÇÕES LTDA e DARCI PAULO FORNAZIERI ME, sendo que participou desta 

solenidade o representante da Empresa Referência Obras e Sinalizações Ltda. Dado 

início a solenidade, efetuados os esclarecimentos de estilo, procedeu-se na abertura 

dos envelopes da documentação das Empresas acima referidas, que após análise 

verificou-se que a Empresa DARCI PAULO FORNAZIERI ME apresentou a Certidão do 

FGTS vencida, porém como a mesma cadastrou-se como Micro Empresa a referida 

Empresa possui os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, ficando desta forma 

habilitada provisoriamente. Já a Empresa REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES 

LTDA está de acordo com o edital e 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 das Empresas habilitadas, onde chegou-se ao seguinte resultado: 

Empresa REFERÊNCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA com o valor global de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) o metro quadrado e a Empresa DARCI PAULO FORNAZIERI 

ME com o valor global de R$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco centavos) o metro 

quadrado. Fica aberto e garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais 

recursos tanto da fase da habilitação como da proposta financeira. Nada mais a constar, 

encerra-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações e 

demais presentes. 

  


