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Estado de Santa Catarina 

Município de Jacinto Machado 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  

E PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO Nº 64/2021 – Tomada de Preços 

Objeto: Construção do Centro de Formação Profissional, localizado na Rua 

Projetada 04 – Núcleo Urbano Araçá – Bairro Araçá, no município de Jacinto 

Machado/SC. 

A Comissão de Licitação do Município de Jacinto Machado torna público o 

resultado do julgamento de habilitação e propostas de preços, da Licitação 64/2021 - 

TP, que resultou na HABILITAÇÃO das empresas: BF Construções Eireli, Lajecril 

Artefatos de Cimento Ltda, Aclive Engenharia Ltda, por não apresentarem 

irregularidades na documentação, estando de acordo com o instrumento 

convocatório e na INABILITAÇÃO da empresa  Concape Engenharia e Construção 

Ltda, por deixar de cumprir o item 4.1.15 do instrumento convocatório. Da análise 

das propostas, a Comissão decidiu por unanimidade de seus membros: 

CLASSIFICAR por estarem todos os documentos solicitados em conformidade com 

o ato convocatório, as empresas: em 1º lugar a proposta da empresa BF Construções 

Eireli, com o valor global de R$ 775.082,78 (setecentos e setenta e cinco mil, oitenta 

e dois reais e setenta e oito centavos), e em 2º lugar a proposta da empresa Aclive 

Engenharia Ltda, com o valor global de R$ 791.628,06 (setecentos e noventa e um 

mil, seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos); e DESCLASSIFICAR a proposta 

da empresa Lajecril Artefatos de Cimento Ltda, com o valor global de R$ 

958.619,87 (novecentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta 

e sete centavos), por ultrapassar o valor máximo admitido para esta licitação, que é 

de R$ 833.582,27 (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 

vinte e sete centavos), descumprindo os itens 5.4 e 7.2.2.1 do instrumento 

convocatório. O critério utilizado para fins de classificação foi o de "menor preço 

global", de acordo com o estipulado no edital. Todas as empresas participantes 

renunciaram a apresentação de recurso das Habilitações e das Propostas de Preços. 

Jacinto Machado, 26 de novembro de 2021. 

Jaison Pinheiro da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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