
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇO Nº 97/2018 – PMT 

   
Às nove horas, do trigésimo dia, do mês de novembro de dois mil e dezoito (30/11/2018), no setor de 
licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria n° 540, de 02 de janeiro de 2018, alterada pela Portaria n.º 891 de 10 de 
agosto de 2018, além do Sr. Valdir Bento Falchetti, representando a empresa Empreiteira de Mão de 
Obra VB Ltda EPP, para abertura dos envelopes de Proposta de Preço do processo licitatório 
Tomada de Preço n°. 97/2018 - PMT. 

 
Iniciada a sessão, o Senhor Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade dos 
envelopes, passando-se à respectiva abertura, colocando os documentos neles contidos à disposição 
dos presentes e solicitando que os mesmos procedessem com a rubrica em todas as vias. 
 
Da análise dos documentos, o Sr. Valdir Bento Falchetti manifestou-se a respeito da proposta 
apresentada pela licitante J.C.L. CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, em relação a composição 
de preços com valores inexequíveis. 

 
Os valores apresentados pelas licitantes habilitadas são os abaixo relacionaods: 
 

LICITANTE VALOR (R$) 

AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP 165.753,66 

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA VB LTDA EPP 147.457,23 

J.C.L. CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES 142.224,63 

 
Na sequência, a Comissão Permanente de Licitações determina o encaminhamento das propostas de 
preço para análise técnica pelo Setor de Engenharia, procedendo-se à conferência dos valores e 
quantitativos, bem como da planilha de composição do BDI apresentados pelas empresas. 
 
Nada mais a tratar, encerra-se a sessão e lavra-se a presente ata, que segue assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações, sendo que o representante da empresa presente, retirou-se 
anteriormente à conclusão da ata. 
  
Registre-se, publique-se, intimem-se.   
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