
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

DA CONCORRÊNCIA Nº. 09/2015 - FCT 
 
 Às nove horas, do vigésimo sexto dia, do mês de junho de dois mil e quinze, na sala de 
licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, SC reuniram-se os membros da Comissão de 
Licitações, designada pela Portaria 1451/2015 (alterada pela Portaria 1479/2015), sob a presidência 
da Sra. Pamela A. Campregher Floriano, estando presentes os membros Andrea Taise Franz e 
Bárbara Luiza Poffo de Azevedo, para abertura dos envelopes de proposta de preços apresentados 
pelas empresas TOYS PARK ENTRETENIMENTOS LTDA – EPP e MOISES GUILHERME 
CARESIA ME habilitadas no processo licitatório Concorrência nº 09/2015 – FCT. 

 Iniciada a sessão, a Senhora Presidente solicitou aos presentes que conferissem a 
inviolabilidade dos envelopes. 

Em prosseguimento, passou à abertura dos envelopes de Proposta, colocando à disposição 
dos presentes os documentos neles contidos. 

 Da abertura dos envelopes de proposta, verificou-se que os preços apresentados pelas 
empresas foram os seguintes: 

- TOYS PARK ENTRETENIMENTOS LTDA – EPP: R$ 33.550,00 (trinta e três mil e quinhentos e 
cinquenta reais); 

- MOISES GUILHERME CARESIA ME: R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). 

 Nesse sentido, da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do 
Edital, decide-se pela classificação das propostas e, declara-se vencedora a empresa TOYS PARK 
ENTRETENIMENTOS LTDA – EPP, haja vista que, nos termos do item 8.1.6 do Edital, apresentou a 
melhor proposta, ou seja, R$ 33.550,00 (trinta e três mil e quinhentos e cinquenta reais). 

 O envelope da empresa JOAQUIM SILVERIO DOS REIS JUNIOR ME, inabilitada no 
certame, fica disponível para ser retirado junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Timbó. 

 Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, 
que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão. 

 Registre-se, publique-se, intimem-se. 
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