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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Timbé do Sul 

Fundo Municipal de Saúde 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

DE PREÇO 

LICITAÇÃO Nº 01/2023 – TOMADA DE PREÇOS  

Objeto: Execução das obras de construção da Central de Material e 

Esterilização (CME) do Hospital Santo Antônio, no município de Timbé do 

Sul/SC. 

A Comissão de Licitação do município de Timbé do Sul/SC torna público o 

resultado do julgamento de habilitação e propostas de preços, da Licitação 

01/2023 – Tomada de Preços, que resultou na HABILITAÇÃO das 

empresas: Engtek Construção Civil Ltda e Supreme Construtora Ltda, por 

não apresentar irregularidades na documentação, estando de acordo com o 

instrumento convocatório. A empresa Supreme Construtora Ltda apresentou 

o valor global de R$ 339.476,97 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos 

e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) e a empresa Engtek 

Construção Civil Ltda, apresentou o valor de R$ 340.405,29 (trezentos e 

quarenta mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos). De 

conformidade com o item 7.3 e 7.3.1 do edital, será concedida prioridade de 

contratação para as empresas enquadradas no Decreto Municipal nº. 25/2021 

sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) em 

relação a menor proposta, a fim de promover o desenvolvimento econômico 

e social no âmbito local e regional; sendo a prioridade de contratação dada às 

empresas sediadas no município de Timbé do Sul/SC. A empresa Engtek 

Construção Civil Ltda é sediada no município de Timbé do Sul e a proposta 

apresentada encontra-se dentro do limite da prioridade de contratação. 

Diante disso, a Comissão decidiu por unanimidade de seus membros 

CLASSIFICAR as propostas, conforme segue: em 1º lugar, a proposta da 

empresa Engtek Construção Civil Ltda, com o valor global de R$ 

340.405,29 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e 

nove centavos) e em 2º lugar a proposta da empresa Supreme Construtora 

Ltda, com o valor global de R$ 339.476,97 (trezentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos). 

Timbé do Sul/SC, 03 de fevereiro de 2023. 

Fernando Favarin 

Presidente da CPL 
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