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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2017 às nove horas, na sala de 

reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação 

nomeada pela portaria nº 072/2017, reuniram-se para procederem ao recebimento, 

abertura e julgamento das propostas de habilitação referente a TOMADA DE 

PREÇOS Nº 003/2017, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação 

de empresa visando a execução de ampliação, com área total de 272,26 m², a ser 

executado no Centro Municipal de Saúde Municipal, deste Município de Planalto. 

Tendo como valor máximo a importância de R$ 312.950,80 (trezentos e doze mil, 

novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos). Para cobertura das despesas 

decorrentes desta licitação serão utilizados recursos financeiros oriundos do 

Ministério da Saúde – Processo 09272.7640001/15-001 e recursos próprios do 

Município de Planalto (contrapartida). O Aviso de Licitação do presente 

procedimento licitatório foi devidamente publicado no Órgão Oficial do Município 

(Tribuna Regional), edição 1339 do dia 07/11/2017, Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Planalto, edição nº 1374 do dia 07/11/2017,  no jornal de circulação 

regional (Jornal de Beltrão) edição nº 6322, página 4A de 07/11/2017 e Diário Oficial 

do Estado da União, edição nº 214, página 03 de 08/11/2017. Iniciada a reunião 

constatou-se que 05 (cinco) empresas retiraram edital, sendo elas: MICEMETAL 

MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA LTDA., A. REIMANN DE OLIVEIRA – SERVIÇOS, GUSTAVO 

HENRIQUE FACHINELLO E JACKSON DA ROSA. Em seguida, procedeu-se à 

abertura dos envelopes nº 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar 

minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou as empresas 

devidamente habilitadas, quais sejam, MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA., A. REIMANN 

DE OLIVEIRA – SERVIÇOS, GUSTAVO HENRIQUE FACHINELLO E JACKSON 

DA ROSA. Na sequência, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao 



direito de interpor com recursos pertinente a primeira fase da licitação (habilitação), 

procedeu-se abertura dos envelopes nº 02 contendo propostas de preços, onde se 

constatou que consagrou-se vencedora a empresa subsequente:  

A. REIMANN DE OLIVEIRA – SERVIÇOS. 

Lote Item Objeto Quantidade Preço unit. Preço total 

1 1 Contratação de empresa visando a execução de 

ampliação, com área total de 272,26 m², a ser 

executado no Centro Municipal de Saúde, deste 

Município de Planalto. 

01 239.717,58 239.717,58 

TOTAL 239.717,58 

Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, o critério de 

Julgamento adotado foi o menor preço global. O prazo máximo para execução do 

objeto da presente licitação será de 150 (cento e cinquenta) dias, e serão contados a 

partir da data fixada para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pelo 

Departamento de Engenharia do Município de Planalto. Os pagamentos serão 

efetuados conforme medição efetuada pelo Representante do Município de Planalto, e 

em até 15 (quinze) dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. O prazo de 

vigência do contrato será até o dia 31/12/2018. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao 

executivo para homologação 
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