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Ata 017/2022 

 

 

 

  Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, os 

membros da Comissão Permanente de Licitações, Sra. Séfora Ester Freschi - Presidente, Sra. 

Bruna Pasquali  e Sra.  Tania Maria Vivan Razador – Membros da CPL, reuniram-se na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal, para análise e abertura dos envelopes n 01 – Habilitação do 

Edital Tomada de Preços 006/2022, referente Contratação de empresa especializada para 

executar obras de sinalização viária, e pavimentação asfáltica com CBUQ (4 cm) concreto 

betuminoso usinado a quente, no trecho que liga a comunidade 80 ao 100 da Leopoldina, 

com extensão de 963,56 M E COM 6.263,14 M² - Convênio Administrativo celebrado entre 

o estado do Rio Grande do Sul e o Município de Monte Belo do Sul, objetivando a melhoria 

da infraestrutura rodoviária no território deste Município, nos termo do projeto 

apresentado e aprovado pelo programa PAVIMENTA, conforme processo nº21/2600-

0000583-6. Cadastraram-se as seguintes empresas: Concresul Engenharia Ltda, CNPJ: 

26.277.170/0001-01, Encopav Engenharia  Ltda, CNPJ: 00.061.493/0001-70. Participou da 

licitação a seguinte empresa: Concresul Engenharia Ltda, CNPJ: 26.277.170/0001-01 – 

representada pelo Sr. Altemir Bertolini. Aberto o envelope nº: 01 – Habilitação, após a análise 

da documentação verificou-se que a empresa foi habilitada e apresentou declaração de que 

abre mão ao prazo recursal, razão pela qual foi dado prosseguindo ao certame e aberto o 

envelope nº: 02 – Proposta, seno que a proposta da empresa foi a seguinte: valor total de 

R$1.199.922,25 (um milhão, cento e noventa e nove mil, novecentos e vinte e dois reais, com 

três centavos), sendo R$1.079.930,03 (um milhão, setenta e nove mil, novecentos e trinta 

reais, com três centavos) de materiais, e R$119.992,22 (cento e dezenove mil, novecentos e 

noventa e dois reais e vinte e dois centavos).  Nada mais havendo a constar, foi lavrada e 
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assinada a presente ata. Monte Belo do Sul, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil 

e vinte e dois. 

 

 

Séfora Ester Freschi       Bruna Pasquali                 Tania Maria Vivan Razador     

Presidente da CPL        Membro da CPL                         Membro da CPL  

 

 

Licitantes: 

 

 

Altemir Bertolini 

Concresul Engenharia Ltda 

 

 

 

 


