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ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE A  CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 

95/2015  

 

          Às 14h00 do dia 05 de agosto de 2015, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Araranguá, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 

pelo Decreto 6837, de 19 de fevereiro de 2015, Sr.Luiz Carlos de Souza – Presidente, Gesse Espindola 

Gomes,  Valdir José Sauer – Membros e  Liliane Silva de Souza - suplente, para de conformidade com o que 

preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações, proceder com o julgamento das propostas de 

preços das empresas habilitadas na  licitação nº. 95/2015, modalidade Concorrência Pública que visa a 

seleção e Contratação de empresa do ramo pertinente para execução com fornecimento de materiais, 

equipamentos e serviços a serem utilizados na construção de arena poliesportiva, com área total de 

2.571,44m², que estará localizado na Avenida 15 de Novembro, bairro Aeroporto, município de 

Araranguá, Santa Catarina. conforme contrato n° 795617/2013 firmado entre o município de Araranguá 

e a União, através do Ministério de Esporte. 

Abre-se a sessão para análise das propostas de preços das empresas habilitadas, onde todas foram 

devidamente classificadas,  inicialmente a comissão procede com  a analise de item por item em seguida do 

valor global proposto por cada uma das empresas, sendo elas Camilo & Ghisi Ltda – Protocolo sob n° 

005278/2015, Carlessi Engenharia e Construção LTDA – Protocolo sob n°005267/2015 e Engetom 

Construção Civil LTDA – Protocolo sob n°005279/2015. 

As propostas ficam assim classificadas: 

1ª Classificada: Engetom Construção Civil LTDA – Valor Proposto : R$ 4.268.170,11 (Quatro milhões 

duzentos e sessenta e oito mil cento e setenta reais e onze centavos); 

2ª Classificada: Camilo & Ghisi LTDA – valor Proposto: R$ 4.276.010,34 (Quatro milhões duzentos e 

setenta e seis mil cento e setenta reais e trinta e quatro centavos); 

3ª Classificada: Carlessi Engenharia e Construção LTDA – Valor Proposto: R$ 4.279.000,00 (Quatro 

milhões duzentos e setenta e nove mil reais). 

Assim, a CPL declara a empresa Engetom Construção Civil LTDA vencedora do certame, mediante 

apresentação de proposta mais vantajosa. 
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O presidente da CPL, coloca a palavra a disposição dos demais membros, realizando posteriormente a leitura 

da ata com a decisão, todos manteram -se salientes. Publica-se. 

 

Araranguá, SC,05 de agosto de 2015. 

 

Luiz Carlos de Souza 

Presidente da CPL                              

 

 Gesse Espindola Gomes 

Membro  

 

Valdir José Sauer 

Membro 

 

                       

Liliane S. de Souza 

Suplente 


