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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇOS N. 37/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ (PMT)  
 

 
INTERESSADAS: LIDER EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA - ME  
                               PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (inabilitada) 
                               VIA PREFERENCIAL SERVICOS EIRELI (inabilitada) 

 
Às catorze horas e trinta minutos do décimo terceiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois 
(13/10/2022), na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros da Comissão de 
Licitações, designada pela Portaria n. 568, de 20 de dezembro de 2021, alterada pelas Portarias n. 
701, de 16 de fevereiro de 2022, e n. 1.110, de 22 de setembro de 2022, com o objetivo de proceder à 
abertura dos envelopes de proposta de preço das empresas habilitadas no processo licitatório de 
Tomada de Preços n. 37/2022 da Prefeitura Municipal de Timbó (PMT).  
 
Iniciada a sessão, o Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade do envelope. 
Passou-se à abertura respectiva e colocou os documentos nele contido à disposição dos presentes 
para que acreditassem com a rubrica em todas as vias e subsequente análise. 
 
Foram apresentadas as seguintes propostas abaixo listadas: 
 

INTERESSADAS 
CLASSIFICADAS 

CNPJ 
REPRESENTANTE NA 

SESSÃO 
VALOR 

LIDER EMPREITEIRA DE 
MÃO DE OBRA LTDA - ME  

27.232.335/0001-91  
Sem representantes na 

sessão 
R$ 288.160,25 

 
Na sequência, a Comissão Permanente de Licitações SUSPENDE a sessão e encaminha os 
documentos de propostas de preço para análise do setor de Engenharia, com a finalidade de proceder-
se à conferência da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI, para 
emissão de seu parecer, nos termos do item 8.9 do Edital. 
 
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão.  
  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 
 

 
LUÍS EDUARDO PEIXE 

Presidente 

 
ANA OTÍLIA PAMPLONA 

Membro  

 
THOMAZ H. N. CAMPREGHER 

Membro 
 
 
 


