
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
 

ATA DE ABERTURA - PROPOSTA DE PREÇO RESGATE RÁPIDO EIRELI 
 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – FUMTRAN 
 
 

Às quatorze horas, do primeiro dia, do mês de março de dois mil e dezenove (01/03/2019), na sala de 
licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria n° 1083, de 02 de janeiro de 2019, e o representante da empresa 
interessada, o Sr. Deusdith de Souza Júnior, para abertura do Envelope de Proposta de Preço da 
licitante Resgate Rápido Eireli, conforme decisão da autoridade competente. 
 
Iniciada a sessão, a Senhora Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade do 
envelope, passando-se à abertura da proposta de preço da empresa RESGATE RÁPIDO EIRELI, 
habilitada no processo licitatório, colocando os documentos nela contidos à disposição dos presentes 
e solicitando que os mesmos procedessem com a rubrica em todas as vias. 

 
A licitante apresentou proposta com percentual de 10,17%¨(dez vírgula dezessete por cento). 
 
O representante da Empresa Resgate Rápido Eirelli, Sr. Deusdith de Souza Junior, solicita que 
conste em ata que tomou conhecimento da proposta da licitante Renato Schumann, com percentual 
de outorga de 8% (oito por cento), cuja abertura da proposta de Preço se deu em quatro de outubro 
de dois mil e dezoito (04/10/2018). Prosseguindo, requer ainda, que conste em ata, que a respectiva 
proposta contém apenas uma (1) folha, na página 235 do Processo Administrativo e que esta 
proposta não contém as demais exigências do Edital, como por exemplo as composições de custo 
unitário. Requer ainda, que conste que a decisão que classificou a proposta da Empresa Renato 
Schumann, de quatro de outubro de dois mil e dezoito (04/10/2018) é nula. 
 
Ato contínuo, a Comissão de Licitações entende necessária a análise técnica de ambas as propostas 
recebidas, suspendendo, portanto, a sessão pública para encaminhamento da documentação para o 
departamento técnico responsável (Fundo Municipal de Trânsito). 
 
Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e o representante da empresa. 
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