
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO 

DE COMPRA PROCESSO LICITATÓRIO N. 110/2022. TOMADA DE PREÇO n. 15/2022. 

           Às quinze horas e trinta minutos do dia 20 de junho de dois mil e vinte e dois, na sala do Setor de 

Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão de Licitação, composta pelos membros Sra. Sheila Inês Bieger, 

Sra. Vanessa Weber, Presidente Edison Bieger, e o senhor Jackson Scherer como equipe de apoio, para 

abertura dos envelopes de habilitação do certame licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 15/2022, 

tipo menor preço unitário Global, cujo objeto é: “Contratação de empresa do ramo de engenharia, 

arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento de 

material e mão de obra necessária para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SANTO ANTÔNIO 

E JOSÉ LINDOLFO BIEGER E TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO BIEGER, conforme com as 

especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato 

convocatório integrante neste ato convocatório, com Recursos do Governo do Estado de Santa Catarina - 

Portaria SEF nº 216/2022 - Processo SCC 2022/2022 – SIE”. A apresente tomada de preço foi devidamente 

publicada no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios e Diário Oficial do estado de Santa 

Catarina. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação da empresa abaixo relacionada, a qual deixou os 

envelopes na recepção desta Prefeitura no dia dezessete de junho de dois mil e vinte e dois. Restou 

credenciada para a presente Sessão a empresa: GAIA RODOVIAS LTDA sem representante presente na 

abertura dos envelopes. Dando prosseguimento, foi realizada a analise da documentação de habilitação pela 

Comissão de Licitação que constatou que a empresa apresentou todos os documentos exigidos no presente 

edital, sendo desta forma HABILITADA. Havendo somente uma empresa participante e devidamente 

habilitadae e, não havendo interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente deu prosseguimento 

a sessão para abertura e julgamento da proposta de preços da empresa supramencionada,  após abertura 

e  análise se constatou que a empresa GAIA RODOVIAS LTDA apresentou proposta no valor R$ 

502.587,96(quinhentos e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). A planilha 

da empresa foi analisa pela Equipe de Apoio na pessoa do Sr. Jackson Scherer, técnico em Projetos, que não 

encontrou qualquer irregularidade na mesma, sendo desta forma classificada como vencedora do certame. 

Havendo somente uma empresa participante e devidamente classificada e não havendo interposição de 

recursos também na fase da proposta, essa Comissão de Licitação decide encaminhar o processo e demais 

procedimento inerentes para à apreciação do jurídico deste município, e se assim achar de acordo 

encaminhar para a autoridade superior para a devida homologação e adjudicação, se assim o entender, e 

autorizar.  Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da 

data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente 

determinou que fosse lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação, e representante presente. 
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