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Ao décimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 14h00min, na Sala 

de Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações 

nomeada pela Portaria nº. 0258/2019 que designou Elisandra Soares Machado Nunes como 

presidente e demais membros da comissão, para abertura do envelope Nº 02 do EDITAL 

DE LICITAÇÕES N.º 05/2019 – MODALIDADE Tomada de Preço destinada à 

contratação de empresa especializada, PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS TIPO 

GAVETA, GAVETAS ESPECIAIS E NICHOS PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL PIO XII, DOS 

TÚMULOS E OU REFORMA NAS UNIDADES EXISTENTES Revendo os atos anteriores, 

ficou constatado que após análise técnica e parecer emitido, a comissão de licitação reuniu-

se na data de 17/07/2019 às 13h para realizar a avaliação da habilitação das empresas 

licitantes, onde foi declarado que as empresas Harmonia Construção Ltda, CNPJ 

01.890.933/0001-64, Construlog Ltda, CNPJ 14.224.669/0001-71 e PROJEOBRA 

ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.610.739/0001-79 estavam habilitadas na fase documental. 

Em ato continuo passa-se a abertura dos envelopes de nº 02 (Proposta de Preço). A sessão 

pública foi iniciada às 14 horas com a participação dos representantes das empresas 

Harmonia Construção Ltda., Sr. Saulo Batista Schefer dos Santos portador de CPF 

390.349.760-68  e da empresa Construlog Ltda., Sra. Ingrid Christina Kehl, portador do 

CPF 004.454.830-32. De imediato a Sra. Presidente da comissão passou à abertura dos 

envelopes de nº 02 e análise da proposta da empresa Harmonia Construção Ltda, que 

cotou o valor global de R$ 898.840,00 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e quarenta 

reais) e a empresa Construlog Ltda, que cotou o valor global de R$ 920.933,31 

(novecentos e vinte mil novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) e a empresa 

PROJEOBRA ENGENHARIA LTDA, que cotou o valor global de R$ 999.085,69 

(novecentos e noventa e nove mil oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) Com 

base na proposta apresentada e no item 6.2 do edital a Comissão de Licitação DECLARA 

como VENCEDORA do certame a empresa Harmonia Construção Ltda, CNPJ 

01.890.933/0001-64, com o valor global de R$ 898.840,00 (oitocentos e noventa e oito mil 

oitocentos e quarenta reais. Foi perguntado aos licitantes se haveria alguma manifestação, 

o que foi respondido negativamente.  Abre-se prazo recursal de 5 dias uteis conforme o Art. 

109 da Lei 8666/93. Nada mais a registrar em ata o Sra. Presidente encerrou a sessão ás 

14h30 e para constar eu, _________________________ Aline da Silva Jacques 7189, 
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digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. 

Presidente e demais membros da comissão. 

 

 

_____________________________________ 

Elisandra Soares Machado Nunes – Pres. CPL 

 

 

_____________________________________________ 

Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues – Membro CPL 

 

 

 

Licitantes: 

 

_____________________________________ 

Harmonia Construção Ltda 

 

 

_____________________________________ 

Construlog Ltda 


