
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022  

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES “A” - 
HABILITAÇÃO E "B" PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N.° 

012/2022. 
 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto contratação de empresa, em regime de 

empreitada global, para execução de Ampliação de Açudagem no Município, para 

Fomento no setor de pesca, com o concomitante fornecimento de materiais e mão de 

obra, de acordo com o projeto básico e memorial descritivo anexo. 

 
Ás nove horas  do dia sete do mês de novembro do ano de dois mil e  vinte e 
dois  reuniram-se Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto 
nº 003/2022 de 5 de janeiro de 2022 sob a Presidência do Senhor Renan 
Vizzoto e  os membros, Bibiane Brock Ferreira e Amauri Jose Auziliero, para 
em atendimento ás disposições contidas na Lei Federal 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e alterações posteriores, para realizar os procedimentos relativos a 
este Processo Licitatório n° 104/2022, modalidade Tomada de Preço 012/2022, 
menor preço global, inicialmente em conformidade com as disposições contidas 
no Edital, o  Presidente  abriu, no horário preestabelecido, a sessão pelo 
sistema e efetuou  a abertura da documentação da empresa:  NEGUINHO 
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 46.000.820/0001-84. 
Analisada toda documentação apresentada chegou-se ao seguinte resultado: 
NEGUINHO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, após análise 
minuciosa a empresa foi declarada HABILITADA, a empresa NEGUINHO 
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, apresentou termo de renúncia ao 
direito de interposição de Recurso em fase da habilitação. Na sequencia o 
Presidente da Comissão de Licitação procedeu com a abertura do envelope 
proposta de preço, que foi analisado e rubricados pela Comissão de Licitação, 
desta forma sagrou-se vencedora a empresa NEGUINHO SERVIÇOS DE 
TERRAPLANAGEM LTDA, com o valor Total de R$ 270.928,66 (duzentos e 
setenta mil e novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). A 
empresa vencedora apresentou termo de RENÚNCIA de prazo recursal na fase 
da proposta. Nada mais a constar encera-se a presente ata que após assinada 
será publicada no DOM(Diário Oficial dos Municípios) e no Site do Município 
www.paial.sc.gov.br.  

 

 Renan Vizzoto                                                     Amaurí José Auziliero  
                 Presidente  Membro 
 
 

Bibiane Brock Ferreira 
Membro 

 

 

Empresa 

NEGUINHO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ 46.000.820/0001-84 

http://www.paial.sc.gov.br/

