
 

ATA Nº 002/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021. 
 
 
OBJETO: Contratação de Empresa em regime de empreitada global, com o 
fornecimento de material e mão de obra, visando a construção de 01 (uma) ponte 
em concreto pré-moldado protendido, localizada na Comunidade de Linha Quatro 
Juventude, interior do Município de Gaurama-RS, com a elaboração do projeto 
executivo e projeto estrutural. 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 10 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: CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA EPP; PAVI SUL 
CONSTRUTORA EIRELI EPP e LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. 
Dado início a solenidade, efetuados os esclarecimentos de estilo, procedeu-se na 
abertura dos envelopes da documentação das Empresas acima referidas, onde 
constatou-se que os mesmos estavam de acordo com o edital, tendo sido todas as 
empresas declaradas habilitadas. Ato contínuo, procedeu-se na abertura do 
envelope nº 02 da proposta financeira das Empresas habilitadas, onde chegou-se ao 
seguinte resultado: A Empresa CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA EPP com o 
valor total de R$ 212.692,86 (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e dois reais 
e oitenta e seis centavos); já a Empresa LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
EIRELI com o valor global de R$ 199.308,07 (cento e noventa e nove mil, trezentos 
e oito reais e sete centavos) e a Empresa e a Empresa PAVI SUL CONSTRUTORA 
EIRELI EPP com o menor preço global de R$ 139.903,01 (cento e trinta e nove 
mil, novecentos e três reais e um centavo). 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. 
  


