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Estado de Santa Catarina 

Município de Jacinto Machado 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

LICITAÇÃO Nº 70/2021 – Tomada de Preços 

 

Objeto: Execução das obras de construção de ponte em concreto sobre o rio 

Pinheirinho, localizada na comunidade de Pinheirinho de Baixo/Último Gole, no 

município de Jacinto Machado/SC, tudo de conformidade com a planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projetos. 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jacinto Machado torna 

público o resultado do julgamento das propostas, da Licitação 70/2021 - TP, que 

resultou na CLASSIFICAÇÃO das empresas conforme segue: em 1º lugar a 

proposta da empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A., com o valor global de R$ 

999.810,73 (Novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e dez reais e setenta e três 

centavos), em 2º lugar a proposta da empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA, com 

o valor global de R$ 1.063.837,45 (Um milhão, sessenta e três mil, oitocentos e 

trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos); e em 3º lugar a proposta da empresa 

ARAÚJO CONTRUÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 1.096.679,29 (Um 

milhão, noventa e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte nove centavos). 

Ficam notificadas através desta publicação, as participantes desta fase do certame, 

caso queiram, apresentar recurso dentro do prazo legal. 

Jacinto Machado/SC, 30 de dezembro de 2021. 

Jaison Pinheiro da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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