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Processo Licitatório nº 028/2021 
Tomada de Preços nº 006/2021 
Ata Sessão Pública nº 001 – Recebimento envelopes e julgamento habilitação e proposta 
 
Aos quinze dias do mês de abril   de dois mil e vinte e um   às nove  horas  e dez minutos, nas dependências 
da sala do setor de licitações , reuniram-se os membros da comissão permanente de licitações, nomeada 
pelo decreto número  4233/2020,  para o ato  de  abertura  e julgamento de  propostas referente ao 
processo licitatório nº 028/2021 na modalidade de tomada de preços nº 006/2021 destinada a Contratação 
de empresa especializada para a execução de  reforma de banheiros e sala de informática da área já 
construída medindo 40,00 m² e ampliação da área coberta para garagem de veículo e construção de piso 
em concreto alisado em espaço aberto com área de 72,92 m² no Abrigo Anjos da Luz, com fornecimento de 
material e mão de Obra, em regime de empreitada por preço unitário dos serviços descritos nos memoriais 
descritivos planilhas orçamentárias e projetos. O aviso do edital foi publicado na imprensa conforme 
determina a legislação vigente: diário oficial do estado, diário oficial dos municípios, mural público e site da 
administração municipal. Algumas empresas     manifestaram interesse na  licitação , porém protocolou, 
tempestivamente os envelopes de documentação de habilitação e proposta, apenas a empresa : Base V 
engenharia Ltda – ME  inscrita no CNPJ 28.87.101/0001-64.  Na sequência os membros da comissão 
rubricaram os Envelopes e que conferiram a sua inviolabilidade. Em prosseguimento passou à abertura dos 
envelopes Documentação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para 
assinatura e posterior exame. Inicialmente a comissão constatou que a empresa   comprovou a condição 
para usufruir dos benefícios da Lei complementar 123/ 2006. Da análise documental, foi constatado que a 
empresa está habilitada a prosseguir no certame. Tendo em vista participação de uma única empresa, a 
comissão efetuou a abertura do envelope de proposta. O Julgamento das propostas   é por menor preço 
global   a saber: 

Item Especificação Preço Total 

 
 

1 

Execução de Reforma Abrigo Anjos da Luz, localizado na Rua Balduino Bertoldo 
Matevi, nº 70 - Bairro Jardim José Rupp, Herval d' Oeste SC, com área de 
construção de 248,00 m², com fornecimento de material e mão de obra. 

 
75.340,68 

A comissão  procedeu a  conferência dos valores individuais de cada item, sendo  da análise da proposta foi 
constatado que a empresa licitante cumpriu com todos os requisitos do edital, sendo considerada 
vencedora do certame com os seguintes valor total de R$ 75.288,99 setenta e cinco mil , duzentos e oitenta 
e oito reais e noventa e nove centavos. Em conformidade com a Legislação vigente, abre- se prazo de cinco 
dias úteis para possíveis interposições de recurso quanto ao julgamento das propostas conforme artigo 109 
alínea “b” da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, e Eu 
__________________________ Rubens Antonio Correia, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, 
segue assinada pelos membros da Comissão, encerrando-se a sessão às 09horas42minutos. Sendo que esta 
será publicada no site do município e diário oficial dos municípios. 
 
 
 
 
HELOISE BORSOI FAVRETTO   RAPHAEL ANZOLIN WITTE 
             Membro                                  Membro 

 
 
 

GEISA TROMBETTA BERNARDI 
Membro 
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