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ATA DE REUNIÃO 
 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h00min, 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 TOMADA DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL – 

DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 

OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL. O Sr. Presidente da Comissão deu início à reunião revendo os atos anteriores, 

onde ficou constatado que, conforme ata lavrada em sessão pública ocorrida no dia 

22/08/2022 foram abertas e analisadas as propostas das licitantes ESI COMÉRCIO E 

CONTRUÇÕES LTDA e TECHi9 CONSTRUTORA LTDA; Após análise das propostas a 

Comissão de Licitação decidiu por DESCLASSIFICAR a proposta da empresa ESI 

COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA por não atender ao item 9.1 alíneas “e” e “f” do edital 

de licitação e classificou em PRIMEIRO LUGAR a proposta da empresa TECHi9 

CONSTRUTORA LTDA que cotou o valor global de R$ 304.619,30 (trezentos e quatro mil, 

seiscentos e dezenove reais e trinta centavos), em ato contínuo foi aberto prazo recursal de 

cinco (5) dias úteis para a fase de propostas. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

recursos interpostos a Comissão de Licitação do Município de Sapucaia do Sul DECLARA 

como VENCEDOR a empresa TECHi9 CONSTRUTORA LTDA, com o valor global de R$ 

304.619,30 (trezentos e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e trinta centavos). Os 

autos serão encaminhados à autoridade competente para HOMOLOGAÇÃO ou NÃO do 

resultado deste processo licitatório. Nada mais a registrar em ata o Sr. Presidente encerrou 

a reunião ás 13h30min e para constar eu, _________________________  Fernanda de 

Freitas Magalhães Rodrigues, matricula 7601, 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 

Pres. CPL 

 

 

 

_____________________________________ 

Simone de Almeida 

Membro CPL 

 


