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ATA 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 13/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, QUE TEM POR OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR 

ANIMAL. Nenhuma empresa se fez presente durante a sessão. O Sr. Presidente da 

Comissão deu início à sessão revendo os atos anteriores, onde ficou constatado que 

conforme a ata de reunião lavrada no dia 15 de dezembro de 2022, a empresa PREPAVER 

CONSTRUTORA EIRELI, única participante deste certame, foi declarada HABILITADA pela 

Comissão de Licitação depois de anexados aos autos pareceres técnicos fundamentando 

sua habilitação. Em ato contínuo, passou-se a abertura do envelope de proposta da 

empresa habilitada, onde a licitante PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI, cotou o valor 

global de R$ 129.749,60 (Cento e vinte e nove mil setecentos e quarenta e nove reias 

com sessenta centavos) para execução dos serviços objetos da atual licitação, dando 

prosseguimento ao certame a comissão de licitação decidiu por abrir prazo de diligência 

conforme Art. 43, § 3º, da Lei Federal 8666/93, para análise da proposta apresentada em 

conformidade com o Item 9 do edital de licitação. Os autos serão encaminhados à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da proposta por parte de profissional 

técnico habilitado. Nada mais a registrar em Ata, o Sr. Presidente encerrou a sessão às 

14h40min e para constar eu _______________ Alaudelon de Araújo 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. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Jefferson Meister Pires 

Presidente CPL 
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___________________________________ 
Aline da Silva Jacques 
Membro Suplente CPL 
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