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Estado de Santa Catarina 

Município de Jacinto Machado 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO Nº 62/2022 – TOMADA DE PREÇOS 

 

Objeto: execução das obras de construção de Centro de Eventos – 1ª etapa, com área de 

504,00m² (quinhentos e quatro metros quadrados), localizado na Estrada Municipal Sanga da 

Curva, no município de Jacinto Machado/SC, tudo de conformidade com o projeto, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 

A Comissão de Licitação do Município de Jacinto Machado/SC torna público o resultado do 

julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços da Licitação nº 62/2022 – TP, 

que resultou que resultou na HABILITAÇÃO da empresa: ACLIVE ENGENHARIA LTDA, 

por não apresentar irregularidades na documentação, estando de acordo com o instrumento 

convocatório. Da análise da proposta, a Comissão decidiu por unanimidade de seus membros: 

CLASSIFICAR por estarem todos os documentos solicitados em conformidade com o ato 

convocatório, em 1º lugar, a proposta da empresa participante, ACLIVE ENGENHARIA 

LTDA, com o valor global de R$ 322.020,96 (Trezentos e vinte e dois mil, vinte reais e noventa 

e seis centavos). O critério utilizado para fins de classificação foi o de "menor preço global", de 

acordo com o estipulado no edital. A empresa renunciou a apresentação de recurso quanto ao 

resultado da Habilitação e da Proposta de Preços. 

Jacinto Machado, 27 de junho de 2022. 

 

Jaison Pinheiro da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 


		2022-06-27T09:39:02-0300




