
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TOMADA DE 

PREÇOS Nº 15/2021. 

 

 Às dezesseis horas do dia vinte e oito  de setembro de dois mil e vinte um, no Prédio onde 

funciona a Prefeitura do Município de Tunápolis, no Departamento de Compras, presentes os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, legalmente nomeados pelo Decreto nº 2.164 de 

quatro de janeiro de dois mil e vinte um, bem como a Equipe de Apoio, deu-se início aos trabalhos de 

abertura e julgamento das  proposta das empresas deu-se início aos trabalhos de abertura e julgamento da 

Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO EM PRÉ MOLDADO E 

PISO DE CONCRETO PARA O PAVILHÃO INDUSTRIAL III, das empresas: L B ENGENHARIA 

LTDA, METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA, e a 

empresa VIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,  nenhum representante se fez presente. 

Considerando que  foi enviado notificação por  e-mail para as empresas, comunicando a data e hora da 

abertura dos envelopes das propostas. Verificada a inviolabilidade dos envelopes procedeu-se a abertura. 

Constatada a regularidade e atendimento pleno às exigências editalícias, bem como a equipe de apoio 

verificou os valores e demais itens inerentes e técnicos referente a elaboração das propostas, sendo 

classificada para a construção do Pavilhão em Pré moldado a empresa  LB ENGENHARIA LTDA 

pelo menor valor global de R$ 234.850,00 (Duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta 

reais), e a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI, para Construção do Piso pelo 

menor valor global de R$ 59.738,98 (cinquenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e 

noventa e oito centavos). Registra-se que a empresa METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI 

apresentou proposta para a Construção do Pavilhão no valor de R$ 236.656,63(duzentos e trinta e 

seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), a empresa VIGA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI apresentou proposta para a Construção do 

Pavilhão no valor de R$ 252.000,00(duzentos e cinquenta e dois mil reais), e para a construção do 

Piso o valor de R$ 65.548,16(sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis 

centavos), e a empresa JANTSCH EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou proposta de preço para 

construção do Pavilhão no valor de R$ 250.900,00(duzentos e cinquenta mil e novecentos reais), e 

para a Construção do Piso no valor de R$ 63.998,55( sessenta e três mil novecentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos), a empresa LB ENGENHARIA LTDA não cotou o item 02 

Construção do Piso. Dê-se ciência aos interessados. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa Comissão de Licitação 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, referente o julgamento das propostas,  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. 

 

  Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, a Comissão de Licitação 

encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada em conforme, será assinada 

pelos membros desta Comissão e, em seguida, submetida à apreciação da autoridade superior, para, 

se assim entender e concordar, promover a sua homologação e adjudicação do objeto licitado as 

empresas vencedoras. Esta ata será extratada e afixada  desta pasta, para conhecimento dos 

interessados e para que surta os efeitos de publicação, ficando os autos desde já com vistas 

franqueados aos interessados. 

 

 

Jackson Scherer                                               Sheila Inês Bieger                     Elisandro Both 

Presidente da Comissão de Licitação               Membro                         Membro 

 

 


