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NOTIFICAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 189/2022 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2022 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução das obras e serviços de implantação da rede 

coletora de esgotamento sanitário a ser implantada no bairro Morada do Sol, contemplando parte das Ruas 

do Progresso, Ivonei Roque Fiorentin, da Amizade e Albino Ruppenthal, localizadas no município de Herval 

d’Oeste - SC; incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra. 

 

NOTIFICANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES do município de Herval d’Oeste, com sede 

administrativa na Rua Nereu Ramos, 389 – Centro Município de Herval d’Oeste, Estado de Santa 

Catarina, por seu presidente Senhor RAPHAEL ANZOLIN WITTE, inscrito no CPF sob nº. 066.***.***-

71 

NOTIFICADOS: Construções Herval Ltda.  inscrita no CNPJ sob o nº 09.234.560/0001-85, SRV Projetos 

e Construções Ltda. inscrita no CNPJ sob o nº 22.797.458/0001-56, participantes do processo 

licitatório nº 0107/2022, na pessoa do seu representante legal.  

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Herval d’Oeste, através de seu representante 

já qualificado, desejando prover a conservação e ressalva de seus direitos, bem como manifestar 

intenção de modo formal e prevenir responsabilidade, em conformidade com o capítulo XIII, item 

13.6 do edital que rege o processo licitatório nº 189/2022 Tomada de Preços nº 035/2022 vem: 

 

NOTIFICAR: 

Os Licitantes acima identificados, e a quem interessar possa, nos termos que a seguir articula: 

 

Tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo contra a decisão da comissão 

de licitação, na fase de habilitação do processo licitatório acima epigrafado, NOTIFICAMOS Vossa 

Senhoria, para a sessão pública de abertura das propostas que ocorrerá dia 07/11/2022 às 09h00min 

horas na sala do setor de Licitações e Contratos. 

 

Herval d’Oeste, em 04 de novembro   de 2022. 

 

 

 

 

RAPHAEL ANZOLIN WITTE 

Presidente da Comissão 
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