
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

 

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas, no auditório da Câmara 
de Vereadores de Rancho Queimado – SC, foi realizado ato público para abertura dos 
envelopes contendo as Propostas de Preço referentes à TOMADA DE PREÇOS N°9/2019. 
Aberta a sessão de abertura dos envelopes de propostas, presentes os representantes legais 
das empresas Etec Construções e Terraplanagem Eireli – Me e Claudino & Campos Ltda, a 
comissão informou a todos os presentes o seguinte: que as empresas Wilson 
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Base Pré-Fabricados apresentaram recursos, aberto o 
prazo para contrarrazões, os recursos foram devidamente analisados pela comissão 
permanente de licitação que optou por não reconsiderar a sua decisão de inabilitação dos 
recorrentes, a autoridade do município decidiu por acatar a decisão da comissão permanente 
de licitação como razões de decidir; as decisões foram devidamente publicadas, bem como 
a marcação da abertura dos envelopes das propostas na data de hoje. Foram mantidos 
lacrados os envelopes das empresas inabilitadas e passou-se a abertura dos envelopes N.º 2, 
contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas, seguindo-se ao julgamento das 
propostas foi declarado vencedora, segundo os termos do edital, a empresa ETEC 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI – ME, que apresentou o Preço global de 
R$ 568.688,15 (quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quinze 
centavos). O conteúdo do envelope foi colocado à disposição dos presentes para análise e 
rubrica, os representantes optaram por não assistir a conferência das demais propostas 
apresentadas e retiram-se da sessão, a comissão procedeu à conferência das propostas e a 
ordem de classificação das propostas de preços foi a seguinte: 

CLASSIFICA
ÇÃO 

PROPONENTE TOTAL 
GLOBAL 

1° Etec Construções e Terraplanagem Eireli- Me R$ 568.688,15 
2° Lajecril Artefatos de Cimento Ltda Epp R$ 585.596,45 
3° Claudino & Campos Ltda R$ 647.283,75 
4° Terrabase Terraplanagem Ltda R$ 654.780,06 
5° Trilha Engenharia Ltda Epp R$ 662.948,67 
6° Salver Construtora e Incorporadora Ltda R$ 756.075,70 
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