Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CARTA CONVITE 17/2015
ATA N ° 27/2015
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitações, tendo por local a Sala de Licitações, no
horário das quatorze horas, com a finalidade de analisar as propostas referentes
à Carta Convite nº 17/2015, para contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de inseminação artificial animal (gado bovino e suíno) junto às
propriedades rurais do Município de União da Serra, no montante de
aproximadamente 290 (duzentos e noventa) doses mensais. Foram convidadas
as seguintes empresas: CLÍNICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA.,
IRMÃOS GASTADO LTDA. e CENTRAL DE INSEMINAÇÕES,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BEDIN LTDA - ME. Participaram da
licitação as empresas: 1) CLÍNICA FONSECA, MENIN & CIA LTDA.;
CNPJ/MF: 07.449.263/0001-21; 2) IRMÃOS GASTADO LTDA. CNPJ/MF:
12.358.515/0001-47; De imediato, deu-se início a abertura dos documentos de
habilitação (envelopes nº 01), em exame à documentação, averiguou-se que
foram atendidas as exigências do Edital, razão pela qual todas empresas
participantes foram declaradas devidamente habilitadas a prosseguir no
certame. Tendo em vista que se torna desnecessário o aguardo do prazo
recursal, a Comissão prosseguiu com a abertura das propostas de preços
(envelopes nº 02). Resultando na proposta vencedora com o valor de R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais) mensais, a empresa IRMÃOS
GASTADO LTDA. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata,
que vai assinada por mim secretária pelos demais membros da Comissão
Permanente de Licitações presentes, às quatorze horas e trinta e cinco minutos,
no mesmo local e data.
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