
 
 
 
 

ATA DE PROPOSTA 

 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta e cinco minutos, na sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se o presidente Sr. Paulo Cesar Menegotto, secretária Sra. 

Alexandra Angonesi da Cruz, membro Sra. Rosane Siqueira e membro Sra. Rosane Silva kosloski, para dar continuidade 

ao processo de Tomada de Preços nº 2/2016, para proceder à abertura das propostas financeiras das empresas 

habilitadas onde foram analisadas e aprovadas pela Comissão de Licitações por estarem legalmente acompanhadas de 

todos os documentos exigidos no Edital. Sendo que se encontra presente na sessão somente o representante legal Sr. 

Lucas Gabriel Niederle de Andrade da empresa PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770), e da 

empresa ENGEDIX SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA (349) não encontra nenhum representante. Diante do exposto, 

ficam classificadas em: • 1° lugar a empresa: PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770), com 

valor global de R$ 93.100,81 ( noventa e três mil cem reais e oitenta e um centavos); • 2° lugar a empresa: ENGEDIX 

SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA (349)  com valor global de R$ 103.073,22 (cento e três mil setenta e três reais e 

vinte e dois centavos); Ficando, portanto, a empresa PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770), 

“vencedora”. Nada mais havendo a tratar o presidente encerra os trabalhos para posterior homologação e adjudicação 

pelo Prefeito Municipal. Eu Alexandra A. da Cruz, secretariei a sessão e lavrei a  presente ata que segue assinada por 

mim e pelos demais presentes.  

Bom Jesus – SC, 04 de outubro de 2016. 
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