
 

 

 

ATA DE JULGAMENTO 

CARTA CONVITE Nº 01/2018 

No dia quatorze de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de 

Sessões Erno Billig, na Câmara Municipal de Vereadores, sito na Avenida Lauro Billig  

de Castilhos, nº 410, centro no município de Estrela Velha, Estado do Rio Grande do 

Sul, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 

Portaria nº 04 de 29 de janeiro de 2018, responsável pelo processo de julgamento das 

propostas da licitação modalidade Carta Convite nº 01/2018, a qual tem como objetivo 

a “Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão-de-obra para 

ampliação da garagem, pintura externa do prédio, cercamento frontal com grades de 

ferro, pilares e construção do passeio público da Câmara Municipal de Vereadores”. 

Após abertura do envelope com a proposta, a mesma foi analisada e rubricada pela 

comissão e licitante. Prosseguindo com os trabalhos averiguou-se que a Empresa  

JARAU CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ nº 19.179.153/0001-76, cotou o valor 

globarl de R$ 113.090,53 (Cento e treze mil, noventa reais e cinquenta e três 

centavos); a   MEIRELLES SCHMITZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, inscrito no 

CNPJ nº 10.403.915/0001-00, cotou o valor de R$ 104.948,21 (Cento e quatro mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) e pôr fim a Empresa 

ZARPELLON ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

02.321.449/0001-87, cotou o valor de R$ 109.973,93 (Cento e nove mil, novecentos e 

setenta e três reais e noventa e três centavos). Com isso a Comissão declarou como 

vencedora do certame a empresa MEIRELLES SCHMITZ ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, no valor de R$ 104.948,21 (Cento e quatro mil, novecentos e 

quarenta e oito reais e vinte e um centavos). Estando o certame acorde com o Edital 

nº 01/2018, encerrou-se a presente ata assinada pelos membros da Comissão. Por 

fim, fica aberto o prazo para recurso conforme o art. 109, § 6º, da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 
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