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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 399/2018
EDITAL Nº 053/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 CONTENDO AS PROPOSTAS
FINANCEIRAS
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 10 (dez) horas, na
sala de licitações da Diretoria de Licitações e Compras, situada na Rua Frei
Orlando, 199, 4º. andar, Centro, Canoas/ RS , reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitações – CPL, designada pelo Decreto nº. 195/2018, para abertura dos
envelopes de nº 02, contendo as propostas financeiras das licitantes habilitadas
para a fase: 01 – MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA ., CNPJ Nº
02.207.800/0001-03, neste ato representada pelo Sr., Airton Vanderlan Gerard, CPF
nº 334.373.190-00 e 02 – URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA,
representante ausente. Participa ainda da sessão, com fins de acompanhar a mesma,
a Srª Taiane Simas Zanetti, CPF nº 015.995.200-01, representante da empresa 03 –
CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Registra-se a participação dos
representantes do órgão requisitante – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
Alessandra Goessel da Silva, Mat. nº. 122188 e Sr.Guilherme Silva dos Santos,
Mat. nº. 122360. Acompanhando ainda os trabalhos, fizeram-se presentes,
representantes da Procuradoria Geral do Município, Drª. Deise Cristine Busato da
Silva e Drª. Jane Margarete Barbosa da Silva. Registra-se por oportuno, que os
representantes das licitantes presentes, verificaram o envelope maior, no sentido de
conferir se permaneceu lacrado. Dando prosseguimento, foi rompido o lacre do
envelope maior, contendo as propostas financeiras das empresas. Ato contínuo,
foram abertos os envelopes de nº 02 das licitantes habilitadas para a fase, sendo as
propostas financeiras rubricadas pelos membros da CPL, pelos representantes das
licitantes presentes e pelos representantes da secretaria requisitante. Lidos os
valores: A empresa 01 - MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA , apresentou
proposta no valor total mensal de R$ 844.550,00 (oitocentos e quarenta e quatro
mil e quinhentos e cinquenta reais), a empresa 02 – URBAN SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA , apresentou proposta no valor total mensal de R$
849.604,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e quatro reais). O
envelope da empresa inabilitada permanecerá lacrado e ficará à disposição para
retirada pelo período de 60 (sessenta) dias, posteriormente será eliminado.
Colocada a palavra a disposição não houve manifestação. O resultado do
julgamento das propostas financeiras será divulgado no Diário Oficial do
Município (DOMC), no mural da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão –
SMPG e no site www.canoas.rs.gov.br, até as 18 horas do dia 11 (onze) de julho
de 2018 , fluindo a partir da publicação prazo recursal de que trata o Art. 109, Inc.
I, “b” da Lei nº. 8.666/1993. Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a
sessão da qual foi lavrada a presente ata que vai devidamente assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitações, pelos representes das licitantes
presentes e pelos representantes da SMSU. A presente ata será publicada no Diário
Oficial do Município de Canoas (DOMC), no Mural Oficial afixado na Rua Frei
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Orlando, nº. 199, térreo, Centro – Canoas/ RS de acordo com a Lei Municipal nº.
5.582/2011 e Decreto Municipal nº. 439/2012 e no site www.canoas.rs.gov.br
x.x.x.x.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Decreto Municipal nº. 195/2018

ALESSANDRA GOESSEL DA SILVA
Representantes da SMSU
GUILHERME SILVA DOS SANTOS
Representantes da SMSU

LICITANTES:
01 – MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA
03 – CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

