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ATA Nº 002/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021. 
 
 
OBJETO: Contratação de Empresa em regime de empreitada global, com 
fornecimento de material e mão de obra, visando à execução das obras de 
ampliação da Creche Municipal Criança Feliz do Município de Gaurama/RS. 
 
 
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas, 
nas dependências do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Gaurama, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 112/2021, 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: FLÁVIO DE SOUZA DIAS; LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA; 
MARCOS BRITO; PRISCILLA ELISA SCKALEI e RAIMUNDO E WILIAM DA 
ROSA CONSTRUÇÕES LTDA, sendo que participaram desta solenidade os 
representantes das Empresas LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA; MARCOS 
BRITO e PRISCILLA ELISA SCKALEI. 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 LC 
RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA participa do presente certame na condição de 
Micro Empresa, e tendo apresentado 02 (duas) negativas fiscais com prazo de 
validade vencido, a mesma nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e alterações 
posteriores, é habilitada provisoriamente, sendo as demais empresas declaradas 
habilitadas plenamente. 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: A Empresa LC RODRIGUES 
CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R$ 221.310,14 (duzentos e vinte um 
mil, trezentos e dez reais e quatorze centavos), valor este acima do preço máximo 
orçado restando tal proposta desclassificado conforme prevê o item 6.1. do edital; já 
a Empresa MARCOS BRITO com o valor global de R$ 188.678.76 (cento e oitenta e 
oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos); a Empresa 
FLÁVIO DE SOUZA DIAS ME com o valor global de R$ 179.779,50 (cento e setenta 
e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos); a Empresa 
PRISCILLA ELISA SCKALEI com o valor global de R$ 173.079,66 (cento e setenta 
e três mil, setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e a Empresa 
RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA com o menor preço 
global de R$ 170.380,93 (cento e setenta mil, trezentos e oitenta reais e noventa 
e três centavos). 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. 
  


