
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 

ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 05/2015 - FCT 

 

 Às nove horas do primeiro dia, do mês de abril de dois mil e quinze, na sala do Setor 

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 Priscila Macedo (designada pela Portaria nº 1554, de 

10/03/2015), com o objetivo de dar continuidade no procedimento licitatório – Tomada de 

Preço nº 05/2015 – FCT, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão-de-obra) para 

construção de casa enxaimel, a ser executada na Av. Getúlio Vargas (Praça Frederico Donner), 

conforme memorial descritivo, orçamento, cronograma físico-financeiro, projetos e demais 

anexos ao Edital. 

 

 Tendo em vista o exposto na Ata de Julgamento de Habilitação do dia 18/04/2015, 

onde foi concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis às empresas CONSTRUTORA TERTEL 

LTDA ME, PAULO ROBERTO VOLLES ME e CONSTRUTORA F & F LTDA, para 

apresentação dos documentos elencados na ata, escoimados dos vícios e em conformidade 

com o instrumento convocatório e, considerando o término do prazo e o recebimento 

tempestivo do envelope com os documentos da empresa PAULO ROBERTO VOLLES ME, a 

Comissão de Licitação leva ao conhecimento dos interessados que a sessão pública de abertura 

do envelope com os documentos, se realizará no dia 02 de abril, às 09h00, na Sala de 

Licitações da Prefeitura de Timbó Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro, 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. 
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