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ATA DA SESSÃO DE  ABERTURA  DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS  DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011 

 
Aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2011, às 14horas e 30minutos, reuniu-se novamente a 3ª 

Subcomissão, constituída pela Portaria n° 01/2011, conforme disposto no art. 2°, § único, do Decreto 

Municipal nº 2.116 de 21/06/2011, para, na forma da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, para 

proceder à sessão de abertura dos envelopes Propostas de Preços da Tomada de Preços nº. 001/2011, 

objeto do processo n.º 42846376/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, destinado à 

Contratação de pessoa jurídica especializada em obras para execução de serviços de Implantação de 

uma Unidade Padrão da UABSF (Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família), localizado no 

Conjunto Vera Cruz I, nesta Capital, na forma do Edital e nos termos da Lei n º 8.666 de 21/06/1993 e 

suas alterações posteriores. Transcorrido o prazo legal de recurso referente à fase de habilitação, 

procedeu-se assim o curso normal. No horário estabelecido, compareceu a presente sessão, o 

representante legal da empresa Geo Engenharia Ltda. Desta forma, a comissão deu início aos trabalhos 

apresentando os envelopes de proposta das empresas habilitadas, sendo elas: 1- Antares Construtora e 

Incorporadora Ltda., 2- STEC – Saneamento, Telecomunicação, Eletricidade e Construção Ltda., 3- 

Engebrás Engenharia Brasiliana Ltda., 4- Luciano Elias Ribeiro – Portal Construções, 5- JM 

Construtora e Empreendimento Macedo Ltda. e 6- Geo Engenharia Ltda., os quais se encontravam sob 

a guarda e responsabilidade desta Comissão de Licitação até a presente data e verificando a sua não 

violação, a Comissão procedeu à abertura dos envelopes de proposta de preço para conhecimento dos 

preços, condições e rubrica. Sendo que, a empresa Stec – Saneamento, Telecomunicações, 

Eletricidade e Construção Ltda., ofertou proposta no valor global de R$ 1.275.824,62 (um milhão, 

duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos); a empresa 

Luciano Elias Ribeiro – Portal Construções, ofertou proposta no valor global de R$ 1.238.966,81 

(um milhão, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos); a 

empresa Antares Construtora e Incorporadora Ltda., ofertou proposta no valor global de R$ 

1.359.244,42 (um milhão, trezentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos); a empresa Engebrás Engenharia Brasileira Ltda., ofertou proposta no 

valor global de R$ 1.394.983,99 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e 

três reais e noventa e nove centavos); a empresa Geo Engenharia Ltda., ofertou proposta no valor 

global de R$ 1.251.118,75 (um milhão, duzentos e cinqüenta e um mil, cento e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos); e a empresa JM Construtora e Empreendimento Macedo Ltda., ofertou proposta 

no valor global de R$ 1.299.135,80 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, cento e trinta e cinco 

reais e oitenta centavos). As Propostas de Preços serão julgadas posteriormente e dado publicidade 

conforme determina a Lei. Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos 

com a lavratura desta ata, que após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da 
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Comissão e licitante presente, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos interessados. Esta 

ata será extratada e afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios desta Comissão, 

para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.  
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Presidente 
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