CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A T A 004/ 2011 – Edital 010/2011

Em doze de julho de dois mil e onze, às nove horas, no Plenarinho deste Poder
Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Clóvis dos
Santos Marques, Presidente, Senhora Manoela de Souza Tessmann, membro e Sandro
Avila Medeiros , Secretário. A comissão passa a abertura dos envelopes das empresas
classificadas para fase de proposta. O envelope nº 02 da empresa Augusto Torres Nedel
contém a proposta no valor de R$ 6.092,00 (seis mil e noventa e dois reais); o envelope
nº 02 da empresa Everton Corrêa e Cia. Ltda. contém a proposta no valor de R$
11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais) e; o envelope nº 02 da empresa Boff e
Kothe Ltda. contém a proposta no valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte
reais). Observa-se que o valor total de R$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais),
constante da proposta, não reflete a soma dos itens ali elencados, e não será considerado
por esta Comissão. A Comissão relata a presença do senhor Leandro Nogueira
Rodrigues, representante da empresa Everton Corrêa e Cia. Ltda. . Diante das propostas
apresentadas, a Comissão declara vencedora a empresa Augusto Torres Nedel, seguida
da empresa Boff e Kothe Ltda. como segunda classificada e, como terceira classificada,
a empresa Everton Corrêa e Cia. Ltda. Encaminha o presente processo para o Senhor
Presidente do Poder Legislativo para que dê ciência da decisão as empresas licitantes e,
observados os prazos legais, S.M.J., posterior homologação. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a presente reunião às nove horas e quarenta minutos e eu, Sandro Avila
Medeiros, Secretário, redigi a presente ata que após lida e aprovada é assinada pelos
membros da Comissão e pelo senhor Leandro Nogueira Rodrigues.X.X.XX.X.X.X.X.X..
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