
 

 

 

ATA DA TOMADA DE PREÇOS 05/2022 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2022, as 8:00 horas, reuniu-se a comissão de 

licitações, Gisele Lopes Barancelli, Renato da Conceição e Isabel Regina Ramisch, para analise 

da documentação e propostas referentes a Tomada de Preços nº 05/2022. Também estava 

presente a Senhora Giana Rachinski D’agostini, Engenheira do Município. No horário previsto 

pelo edital a Comissão recebeu os envelopes e passou a proceder a analise da Documentação. 

Foram Habilitadas as Empresa L. C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

35.729.687/0001-85, representada pelo Sr. Ronaldo dos Santos da Rocha, CPF 028.532.280-02 

e a Empresa Taufer & Taufer Construções LTDA, CNPJ 20.648.067/0001-44, representada pelo 

Sr. Antonio Carlos Taufer, CPF 335.963.600-72; Martins das Chagas & Cia LTDA, CNPJ 

02.671.450/0001-31, representada pelo Sr. Max Alisson Mate Chagas, CPF 033.701.770-05 e a 

Empresa Trimarte Artefatos de Cimento Ltda, CNPJ 04.900.138/0001-06, representada pelo Sr. 

Lindomar José da Silva, CPF 682.524.209-15. Todas as empresas abriram de forma irrevogável 

mão do prazo de recurso ao que se refere a documentação. Em seguida passou-se a abertura 

das propostas sendo que a empresa Martins das Chagas & Cia LTDA ofertou proposta no valor 

de R$ 337.626,64 (trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e 

quatro centavos); a Empresa L. C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA ofertou o Valor de R$ 

326.220,50 (trezentos e vinte e seis mil e duzentos e vinte reais e cinqüenta centavos); a 

Empresa Taufer & Taufer Construções LTDA ofertou o valor de R$ 320.744,96 (trezentos e 

vinte mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e a Empresa 

Trimarte Artefatos de Cimento Ltda apresentou proposta de R$ 310.615,80 (trezentos e dez 

mil e seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) sendo a vencedora, ficando a assinatura do 

contrato condicionada a erros formais da planilha orçamentária apontados pela engenheira. 

Todas as empresas abrem prazo de recurso no que se refere as propostas. Após lida e 

conferida a presente ata segue assinada pelos presentes. 


