
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOMEADA PELA 

PORTARIA Nº 043/2019, PARA ABERTURA E EXAME DO ENVELOPE Nº 02 

(PROPOSTA FINANCEIRA), DA EMPRESA HABILITADA NO CERTAME 

PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL NA 

CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO PRÉDIO DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O QUE SE ENCONTRA 

DEFINIDO NAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES NO EDITAL 01/2019 E 

SEUS ANEXOS. 

Edital Licitação nº 001/2019 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

Processo: 055/2019 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 

horas, na Sala de Reuniões da Câmara de Vereadores, sito à Rua Lourenço 

Záccaro nº 1310, Centro, reuniu-se a Comissão nomeada pela Portaria n.º 

043/2019, composta dos membros: Sr. Juliano Dias Furquim, Sra. Jessica de 

Oliveira Mota e Sra. Miria Regina Silveira de Lima, sob a presidência do 

primeiro, para proceder a abertura e exame do envelope nº 02 (PROPOSTA 

FINANCEIRA) da empresa habilitada TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 

04122041000101, sem representante no ressinto. Após abertura do envelope 

com as proposta, salientando que o mesmo estava lacrado e rubricado, foi 

aberto apenas o envelope da empresa habilitada, supracitada, com a seguinte 

proposta financeira: VALOR GLOBAL R$ 464.151,64 (quatrocentos e sessenta 

e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) sendo 

R$ 355.923,67 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três 

reais e sessenta e sete centavos) referente a materiais e R$ 108.227,97 (cento 

e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente a 

mão de obra. A Comissão de Licitações rubricou todas as vias, envelope e o 

envelope da outra proposta continuou inviolável e arquivado junto ao projeto, 

após analise da proposta, a mesma atende todos requisitos solicitados no 

edital, assim sendo a comissão de licitação declara vencedora do certame a 

empresa TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04122041000101, com a 

proposta com valor global de R$ 464.151,64 (quatrocentos e sessenta e quatro 

mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) sendo R$ 

355.923,67 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e 

sessenta e sete centavos) referente a materiais e R$ 108.227,97 (cento e oito 

mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente a mão 

de obra. . E nada mais havendo a registrar, encerra-se a presente ata, que vai 

assinada por todos os presentes. 

  

  

Juliano Dias Furquim                                                            Jessica de Oliveira Mota 



            Presidente                                                                                 Membro 

Miria Regina Silveira de Lima 

Membro 

  

TECNICA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 04122041000101, REPRESENTADA 

PELO SR. GERSON LUIZ SCHUTZ, CPF 56163665015 
 


