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ATA DE REUNIÃO 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min, 

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

Licitações nomeada pela Portaria nº. 077/2022 que designou Jefferson Meister Pires e 

demais membros da comissão para procederem à continuidade dos atos referentes ao 

EDITAL DE LICITAÇÕES N.º 03/2022 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL – QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 

PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.M.E.F. PROFª ROSANE AMARAL DIAS, 

LOCALIZADA NA RUA LEOPOLDO JOHANN N° 20 BAIRRO PASQUALINE”. O Sr. 

Presidente da Comissão deu início à reunião revendo os atos anteriores, onde ficou 

constatado que, conforme ata de reunião lavrada no dia 17/11/2022 foi analisada a proposta 

da empresa IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA que cotou o valor de R$ 

5.699.721,39 (Cinco milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e um reais 

com trinta e nove centavos), a qual foi DESCLASSIFICADA pela comissão de licitação com 

base no relatório técnico assinado pela servidora Ana Paula Massochin, arquiteta com 

registro no CAU nº 13-242-0 e pelo Sr. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação, Sr. Rafael Stroher; Foi imediatamente aberto o prazo de oito (8) dias úteis 

disposto no artigo 48 §3º da Lei 8.666/1993 para apresentação de nova proposta por parte 

da licitante IDEA escoimada das causas de sua desclassificação apontadas no parecer 

técnico da SMPUH. A licitante IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA apresentou 

nova proposta no dia 18/11/2022 a qual foi analisada e considerada VÁLIDA pela Comissão 

de Licitação, visto que a causa de sua desclassificação foi corrigida nesta nova proposta. 

Com base na nova proposta apresentada pela licitante no valor de R$ 5.699.721,39 (Cinco 

milhões seiscentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e um reais com trinta e nove 

centavos) a Comissão de Licitação CLASSIFICA como VENCEDORA do certame a 

proposta da empresa IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

07.975.597/0001-39 e encaminhará os autos ao Sr. Prefeito Municipal para 
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HOMOLOGAÇÃO ou não do presente processo licitatório. Nada mais a registrar em ata o 

Sr. Presidente encerrou a reunião ás 15h20min e para constar eu, 

_________________________ Alaudelon de Araújo Luiz, matricula 5689, digitei a presente 

ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais 

membros da comissão. 

 

 

 

_____________________________________ 

Jefferson Meister Pires 
Pres. CPL 

 

 

 

_____________________________________ 

Simone de Almeida 
Membro CPL 
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