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ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2022 
 
Modalidade: Tomada de Preço. 

Julgamento: Menor Preço Global. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para substituição parcial do forro, piso, 
aberturas e pintura do prédio da Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos.  

 

1 – Entrega dos Envelopes 

Procedeu a entrega dos envelopes “1” e “2” em conformidade com o edital a empresa 
DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA – CNPJ 29.980.608/0001-01. 

 

2 - Abertura da Sessão 

Às 14 horas e 20 minutos do dia 27 de setembro de 2022, reuniram-se na sala da 
Contabilidade da Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos/SC, a Comissão 
Permanente de Licitações formada pelos servidores Ronaldo Spricigo, Jocimar Afonso 
Coelho e Jania Fernandes de Oliveira, designados pela Portaria nº 26, de 28 de abril de 
2022, com base nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, dentre outros dispositivos legais 
aplicados a espécie, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do 
Processo Licitatório n. 14/2022, modalidade tomada de preço, tipo menor preço global. O 
Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, realizou a leitura do edital e de seus 
anexos, abriu espaço para perguntas e após sanadas todas as dúvidas passou à fase de 
credenciamento. 

 

3 – Credenciamento 

A fase de Credenciamento restou deserta, passando-se à abertura dos envelopes.  

 

4 – Da Habilitação 

Inicialmente a Comissão de Licitações solicitou que todos os presentes verificassem os 
envelopes e os rubricassem, passando-se posteriormente à abertura do envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante. Foi concedido aos presentes acesso 
a todos os documentos constantes no envelope e solicitando que os rubricassem. Após, a 
comissão de licitação passou a conferência dos documentos e verificação da 
autenticidade das certidões apresentadas. Analisada a documentação a Comissão de 
Licitações considerou habilitada a empresa DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA (CNPJ 
29.980.608/0001-01) por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com 
o Edital.  
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5 - Da Proposta 

Após a fase de habilitação, foi aberto o envelope “2” Proposta de Preço. Foi concedido 
aos presentes acesso a todos os documentos constantes no envelope e solicitando que 
os rubricassem. Após, a comissão de licitação passou à análise da adequação da 
proposta aos requisitos do Edital. Foi considerada aceita a proposta da empresa 
DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA (CNPJ 29.980.608/0001-01), por estar em consonância 
com o Edital, obtendo-se o seguinte valor: R$ 56.780,53 (cinquenta e seis mil setecentos 
e oitenta reais e cinquenta e três centavos).  

 

6 – Do Julgamento  

Diante do exposto, a Comissão de Licitações declarou vencedora do Processo Licitatório 
n. 14/2022 a empresa DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA (CNPJ 29.980.608/0001-01), por 
apresentar corretamente a documentação exigida no edital e pela proposta mais 
vantajosa à esta administração. 

 

7 - Da Ocorrências na Sessão Pública 

Não houve ocorrências dignas de nota. 

 

8 - Encerramento da Sessão 

Nada mais havendo a tratar a Comissão de Licitações encerrou a sessão, da qual, para 
constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. 
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Secretária 


