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Ao vigésimo dia do mês de maio 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 01 da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL, QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUTAR OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL”. Nenhuma empresa esteve presente à sessão pública. Protocolaram os envelopes de 

documentação Nº 01 e de proposta Nº 02 as empresas: ESI COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA, 

CNPJ 18.874.671/0001-47 no dia 19/05/2022 às 14:22min; TECHi9 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 

72.393.481/0001-53 no dia 20/05/2022 às 12:57min; e SANRAUPP MANUTENÇÃO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 25.308.286/0001-06 no dia 20/05/2022 às 12:58min. O Sr. Presidente 

da comissão deu início à sessão com a abertura dos envelopes de nº 01 (Documentação 

Habilitatória) das empresas licitantes, onde as documentações foram analisadas e rubricadas pelos 

membros da comissão. Em ato contínuo, a comissão de licitação decidiu por abrir prazo de diligência 

conforme Art. 43, § 3º, da Lei Federal 8666/93, devido à impugnação ao edital da Tomada de Preços 

03/2022, impetrada pela empresa LUÍS CARLOS ECKERT, CNPJ nº. 31.470.441/0001-80 de forma 

tempestiva no dia 18/05/2022. Após a análise e resposta da impugnação a comissão se pronunciará 

aos licitantes participantes e à impugnante com a continuidade ou não do certame. A Documentação 

entregue pelas licitantes e Os envelopes de nº 02 (Proposta de Preço) ficam retidos junto à comissão 

de licitação, lacrados, aguardando marcação de sessão pública para sua abertura. Nada mais a 

registrar em Ata o Sr. Presidente  encerrou a sessão às 14h35min. E para constar eu 

_______________ Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues, Mat. 7601, 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  

Presidente CPL 
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Simone de Almeida 
Membro CPL 

 


