
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE JULGAMENTO "DA DOCUMENTAÇÃO" DA TOMADA DE 

PREÇO N 11/2021. 

 
 Às nove horas e trinta minutos do dia nove de julho de dois mil e vinte e um, no Prédio onde da 

Prefeitura do Município de Tunápolis no Departamento de Compras, presentes o Sr., Jackson Scherer 

Presidente da Comissão de Licitação, Elisandro Both, e a Sra. Sheila Inês Bieger, membros da Comissão 

Permanente de Licitação, legalmente nomeados pelo Decreto nº 2164 de 04 de janeiro de 2021, deu-se início 

aos trabalhos de abertura e julgamento da Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é: CONTRATAÇÃO, 

SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PISO EM PAVILHÃO INDUSTRIAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO. A apresente tomada de preço foi devidamente publicada no 

Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial do estado de Santa Catarina. 

Abertos os trabalhos, constatou-se a participação das empresas abaixo relacionadas, as quais respeitaram o 

prazo limite para a entrega dos envelopes, uma vez , tendo cumprido com as exigências editalícias, restaram  

credenciadas para a presente Sessão as empresa: BORDO ENGENHARIA LTDA, devidamente 

representado  pelo representante legal Sr. Darci Antonio Naue, e a empresa BEM TE VI LTDA, que apenas 

deixou os envelopes protocolados na recepção desta Prefeitura, não tendo nenhum representante legal 

presente na abertura dos envelopes.  Prosseguindo os trabalhos, os envelopes contendo a proposta e os 

documentos foram recebidos e vistados pelos membros da Comissão de Licitação e representante legal da 

empresa supramencionada. E após a análise dos documentos e demais declarações, a Comissão de licitação 

constatou que as empresas participantes apresentaram todos os documentos exigidos no presente edital, 

sendo desta forma HABILITADAS. Havendo somente um representante legal presente, e em consonância 

com o item 7.2 do Edital de Licitação, a Comissão de Licitação resolve entrar em contato com a empresa 

Bem Te Vi Ltda e que prontamente encaminhou o termo de renúncia que não pretende recorrer da decisão da 

Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, bem como abre o mão ao direito 

e ao prazo respectivo, e desta forma não havendo interposição de recursos na fase de habilitação, o 

Presidente deu prosseguimento a sessão para abertura e julgamento das propostas de preços das  empresas 

BORDO ENGENHARIA LTDA- ME e BEM TE VI LTDA que foram analisadas. A empresa BEM TE 

VI LTDA, apresentou a proposta no valor de R$ 108.212,30(cento e oito mil, duzentos e doze reais e 

trinta centavos) e a empresa BORDO ENGENHARIA LTDA ME no valor total R$ 106.810,88(cento e 

seis mil oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos).  

Após submetidos às conferencias do setor de engenharia e da comissão de licitação do município, foi 

CLASSIFICADA a proposta da empresa: BORDO ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ sob nº 

25.299.551/0001-29. Declara a empresa VENCEDORA do certame no valor global total de R$ 



 

 

 

 

 

 

 

 

106.810,88(cento e seis mil oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos) , abre-se prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, nos termos do art. 109, da lei Fed. nº 8.666/93, ficam intimados as licitantes, a contar da 

notificação e/ou publicação do resultado, para aqueles que se sentindo prejudicados em seus direitos, 

interponham recursos administrativos, conforme consta em Ata de registro dos atos inerentes ao processo. Os 

autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta 

publicação, nos dias úteis no horário de expediente. 

 Após prazo legal o procedimento será submetido à apreciação da autoridade superior para a devida 

homologação e adjudicação, se assim o entender. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente determinou 

que fosse lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação, e representante presente. 
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