
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

ATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 

090/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020  

 
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se os 

membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 236/2019, para 

abrir e julgar as propostas do processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 008/2020, da 

Prefeitura Municipal de Tangará, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA 

PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) DAS RUAS ELECTIVO ZANOTTO E SETE DE 

SETEMBRO. Encontram-se habilitadas as seguintes empresas:  

1) TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI, não representada neste ato; 

2) PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, não 

representada neste ato; 

3) CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, não representada neste ato; 

Iniciou-se a reunião com a abertura do s envelopes “proposta” pela Comissão Permanente de 

Licitações, sendo os conteúdos vistados e analisados. Após análise, à vista das exigências 

constantes no edital, a Comissão constatou que todas as propostas impressas obedeceram às 

exigências do edital, dando prosseguimento. A Comissão constatou a apresentação das 

propostas nos seguintes valores: 1) TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI com o valor total de 

R$ 208.883,78 (duzentos e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), 2) 

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA com o valor total de R$ 

198.398,26 (cento e noventa e oito mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), 

3) CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA com o valor total de R$ 214.474,33 

(duzentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos). Dando 

continuidade, observando o disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, intime-se a 

empresa CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA para que, se houver interesse, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente nova proposta nos moldes do art. 45 da mesma lei, visto 

que a empresa supracitada é uma empresa de pequeno porte. Nenhuma empresa manifestou 

intenção de recurso. Publique-se o presente resultado no site www.tangara.sc.gov.br e no Diário 

Oficial dos Municípios DOM/SC na data de 14/09/2020. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 

a reunião, com o presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. Tangará, 14 de 

Setembro de 2020. 

 

________________________ 

Cristiane Piccinin 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

                         

_____________________________                                     _____________________________ 

Larissa Vendruscolo                                                              Daiane Neis Alves dos Santos 

Membro da Comissão de Licitações                                      Membro da Comissão de Licitações 

 

______________ausente______________ 

TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI 

 

______________ausente______________ 

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

 

______________ausente______________ 

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 


