
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 17/2019 – PMT 

INTERESSADAS: ACM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI 

QUARK ENGENHARIA EIRELI 

   
Às catorze horas, do décimo terceiro dia, do mês de junho de dois mil e dezenove (13/06/2019), no 
setor 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 Sr. Antonio Carlos de 
Maia, proprietário da empresa ACM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI,  para abertura do 
envelope da Proposta de Preço das empresas habilitadas no processo licitatório Tomada de Preço  
n°. 17/2019 – PMT, conforme ata de convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios/SC, 
edição n.º 2849, página 847. 
 
Iniciada a sessão, a Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade do 
envelope, passando-se à respectiva abertura, colocando os documentos nele contido à disposição 
dos presentes e solicitando que os mesmos procedessem com a rubrica em todas as vias. 
 
Após a análise da regularidade dos documentos apresentados na Proposta de Preço, os valores 
globais apresentados foram os abaixo listados: 
 

EMPRESA LICITANTE ITENS E VALOR PARCIAL 
DA PROPOSTA (R$) 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA (R$) 

QUARK ENGENHARIA EIRELI 01                       81.553,79 
02                       47.629,20 

129.182,99 

ACM REPRES. COM.  EIRELI 01                     116.838,11 
02                       65.193,00 

182.031,11 

  
Na sequência, as propostas de preço seguem para análise do Departamento Técnico (Setor de 
Engenharia), procedendo-se à conferência dos valores e quantitativos, bem como da planilha de 
composição do BDI apresentado pelas empresas. 
 
O Sr. Antonio Carlos de Maia, proprietário da empresa habilitada ACM REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS EIRELI, manifestou-se de forma expressa durante a sessão e solicitou que fosse 
consignado em ata o seguinte: solicita que seja inabilitada a proposta da empresa QUARK 
ENGENHARIA EIRELI, em acordo alínea 8.6 do Edital, tomada de preço nº. 17/2019. 

 
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 presente retirou-se antes da 
finalização desta. 
  
Registre-se, publique-se, intimem-se.   
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Presidente 
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 Membro 

   
  


