
 

ATA Nº 02/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022. 
 
 
OBJETO: Contratação de Empresa em regime de empreitada global, com fornecimento 
de material e mão de obra, visando à execução das obras de ampliação e reforma da 
Unidade Básica de Saúde Dr. Marco Domenico Finochio do Município de Gaurama/RS. 
 
 
No primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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: 
CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA; L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES 
LTDA; PRISCILLA ELISA SCKALEI; RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA 
CONSTRUÇÕES LTDA e RENATO ANTONIO DA SILVA TONIOLO ME. 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 todas as empresas apresentaram a documentação exigida no edital para o 
envelope 1 da documentação tendo sido todas elas declaradas habilitadas. Ato 
contínuo, e com a concordância de todos os licitantes que estavam presentes na 
solenidade, procedeu-se na abertura do envelope nº 02 da proposta financeira das 
Empresas habilitadas, onde chegou-se ao seguinte resultado: Empresa RAIMUNDO E 
WILIAM DA ROSA CONSTRUÇÕES LTDA com o valor global de R$ 231.276,88 
(duzentos e trinta e um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 
Empresa CS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA com o valor global de R$ 
224.545,27 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e 
sete centavos); Empresa L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA com o valor global 
de R$ 214.430,20 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos); 
Empresa PRISCILLA ELISA SCKALEI com o valor global de R$ 213.056,41 (duzentos 
e treze mil cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) e a Empresa RENATO 
ANTONIO DA SILVA TONIOLO ME com o valor global de R$ 209.395,33 (duzentos e 
nove mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), sendo este o de 
menor preço e declarado vencedor do certame. Questionados os presentes sobre o 
interesse em interpor recursos os mesmos referiram em não ter interesse em interpor 
recurso de qualquer das fases do certame. Nada mais a constar, encerra-se a presente 
ata que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações e demais presentes. 
  


