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ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021 – PMF

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO – PAL 0080/2020

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-se 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, a Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada através do Decreto nº 156/2021 composta pelos seguintes 
membros: PRESIDENTE – Adrieli Piovezana VICE-PRESIDENTE – Mauricio Rodrigues Gogacz, 
SECRETÁRIA –  Mayara Marinho, MEMBRO – Victoria de Liz de Campos, MEMBRO – Edson 
Felipe Ferreira Krieguer, cuja finalidade é:

–  “Contratação  de  empresa  do  ramo  para  execução  dos  serviços  de 
pavimentação  asfáltica,  execução  de  passeios,  drenagem  e  execução  da  sinalização 
viária,  dentre  outros  itens  necessários,  na  Rua  Gala,  Trecho  I,  localizada  no  bairro 
Macieira,  nesta  cidade  de  Fraiburgo,  conforme  Projetos,  Memorial  Descritivo  e 
Quantitativos (ANEXOS ao PAL e parte dele integrante);”

Finalizada  os  trabalhos  de  habilitação  e  julgados  dos  recursos  restou  habilitada  a  seguinte 
proponente: 

– HABILITADA:

– KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI – pela apresentação regular dos documentos;

Aberta  a  reunião,  a  Presidente  da  Comissão  passou  a  abertura  do  ENVELOPE  nº  02  – 
PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes habilitadas, sendo todas as folhas das propostas de 
preços vistadas pela Comissão. 

A proponente apresentou a proposta no seguinte valor:

1 – KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI – R$ 137.302,13 (cento e trinta e sete mil, trezentos e 
dois reais, treze centavos);

Na sequência do procedimento, a proposta de preços foi analisada pela Comissão levando-se 
em consideração as normas e condições do edital e seus e anexos, bem como, os dispositivos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Desta  forma,  a  Comissão  declarou  vencedora  a  proponente: KAENG  INFRAESTRUTURA 
EIRELI, com valor total e global de R$ 137.302,13 (cento e trinta e sete mil, trezentos e dois 
reais, treze centavos). Ficando este valor abaixo ao valor máximo estipulado pelo Município no 
item 1.2 do Edital, cumprindo, portanto com todas as condições editalícias. 

Nada  mais  havendo  a  tratar,  lavrou-se  a  presente  Ata  que  segue  assinada  pela  Comissão 
Permanente de Licitações e participante presente. Expirado in albis o prazo previsto no art. 109, 
I, “b”, o referido processo será adjudicado e homologado com comunicação à vencedora para 
assinatura do Contrato. Publique-se. 

Adrieli Piovezana
Presidente da CPL

Mauricio Rodrigues Gogacz
Vice-Presidente da CPL

Mayara Marinho
Membro da CPL

Edson Felipe Ferreira Krieguer
Membro da CPL
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