
Estado de Santa Catarina - Prefeitura Municipal de Rancho Queimado - Aviso de 
Classificação - Processo Licitatório nº 60/2021 – Tomada de Preços nº. 09/2021 - Objeto: 
Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa para fornecimento de 
Materiais e Mão de Obra para a pavimentação com lajotas e drenagem pluvial, da Estrada 
Geral Rio Scharf, em Rancho Queimado/SC, através do Convênio Estadual SEF 
00017253/2021, firmado pelo Município junto a Secretaria do Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade e contrapartida do Próprio Município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A Comissão permanente de licitações 
desta municipalidade, faz saber, que superada a fase de habilitação, onde todas as 
participantes foram habilitadas e abriram mão do prazo recursal através de declaração, 
prosseguiu-se coma  abertura e análise das propostas, onde se obteve a seguinte ordem de 
classificação: 1º lugar – Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem EIRELI, CNPJ 
07.258.202/0001-87, com o valor de R$ 332.998,22 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos 
e noventa e oito reais e vinte e dois centavos); 2º lugar – Base Comércio e serviços de Mão 
de Obra EIRELI, CNPJ 39.828.773/0001-04, com o valor de R$ 338.979,56 (trezentos e 
trinta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e em 3º lugar 
– Propav Projetos e construções LTDA ME, CNPJ 21.310.754/0001-18, com o valor de R$ 
397.643,62 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e 
dois centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recurso, 
conforme artigo 109, inciso i “b” da lei 8.666/93. Informações: O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos através da página online do Município www.rq.sc.gov.br e/ou e-mail: 
licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br.Ranchp Queimado, 25 de outubro de 2021. Publique-
se. Cleci Aparecida Veronezi. Prefeita Municipal. 
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