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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00hs, no 

Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 

nº. 077/2022 que designou Jefferson Meister Pires como presidente e demais membros da 

comissão, para proceder ao ato de abertura do envelope de nº 02 (Proposta) da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 11/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, QUE TEM POR OBJETO A 

“QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO PERIMETRO URBANO, POR MEIO DE 

PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVA SAPUCAIA NA RUA LIDOVINO FANTON”. Não 

houve licitantes presentes à sessão. O Sr. Presidente da Comissão deu início à reunião 

revendo os atos anteriores, onde ficou constatado que, conforme ata lavrada em reunião da 

comissão de licitação ocorrida no dia 15/11/2022, foi declarada como HABILITADA a 

empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, ficando agendada para o 

dia 21/09/2022 às 14 horas, na sala de licitações do centro Administrativo Municipal a 

Sessão Pública para abertura do envelope de nº 02 (Proposta). Em ato contínuo, passou-se 

a abertura do envelope de proposta da empresa habilitada, onde a CONSTRUTORA E 

PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, ofertou a proposta de R$ 330.941,93 (trezentos e 

trinta mil, novecentos e quarenta e um reais com noventa e três centavos) para execução 

dos serviços objetos da atual licitação. Após análise da proposta, a comissão considerou 

como VÁLIDA dentro dos parâmetros exigidos no item 9 do edital de licitação Tomada de 

Preços nº 12/2022. A Comissão de Licitação do Município de Sapucaia do Sul DECLARA 

como VENCEDORA do presente certame a empresa CONSTRUTORA E 

PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, com a proposta no valor 

de R$ 330.941,93 (trezentos e trinta mil, novecentos e quarenta e um reais com 

noventa e três centavos) e encaminhará os autos ao Sr. Prefeito Municipal para 

Homologação ou não do resultado do certame. Nada mais a registrar em Ata o Sr. 

Presidente  encerrou a sessão às 14h40min. E para constar eu _______________ 

Alaudelon de Araujo Luiz, Mat. 5689, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada 

será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da comissão. 
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___________________________________ 

Jefferson Meister Pires  
Presidente CPL 

 
 

 

 

___________________________________ 

Simone de Almeida 
Membro CPL 

 

 

                                          

 

 


