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ESTADO DE SANTA CATARINA 

            

  

 

             

      

Tomada de preços 
  

               

                          

                 

12/2022 
  

                   

                          

CNPJ: 01.551.148/0001-87 Telefone: (49) 3424-0181 
                 

        

Número Processo: 61/2022 
  

    

Endereço: Rua Pedro Bortoluzzi, 435 - Centro 
       

              

                     

       

CEP: 89824-000 - Bom Jesus 
              

            

Data do Processo: 13/05/2022 
  

                      

                             

                             

                             

    

OBJETO DO PROCESSO 
                    

                             

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM 
RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC. 

 

                             

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022 
 

                             

 

No dia 31/05/2022 às 08:45 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 22/2022, 

para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo 

Licitatório Nº 61/2022 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise 

de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), 

conforme segue abaixo: 

 

                             

    

PARECER DA COMISSÃO 
                    

                             

 

Dando início a sessão de análise dos envelopes das propostas, presentes o Presidente  da Comissão Permanente de 
Licitações, Sr. Ezequiel Costa Curta e demais integrantes da comissão, bem como Procuradoria Jurídica. Abertos os 
envelopes das propostas, estando às mesmas de acordo com o edital, ficando constatado que a empresa participante 
atendeu o limite do certame, ficando considerada válida: TERRAMAX – CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA com proposta para 
o Lote 01 no valor de R$ 262.341,82 (duzentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois 
centavos, o Lote 02 no valor de R$ 105.536,52 (cento e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
com valor Global de R$ 367.878,34 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro 
centavos. Declarada, portanto, a empresa TERRAMAX – CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA como vencedora, com a melhor 
proposta apresentada, para fins de homologação, adjudicação e contratação. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata. 

 

                             

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão 
de Licitação. 
 
Bom Jesus, 31/05/2022 

 

                             

 

Assinatura do Presidente e dos membros da comissão que estiveram presentes.  
 

                             

   

DENISE PEDOTT BRANDALIZE 
                 

   

SECRETARIO 
                 

                    

                             

   

Ezequiel Costa Curta 
                 

   

PRESIDENTE 
                 

                    

                             

   

Gabrielli Maria Santos 
                 

   

MEMBRO 
                 

                    

 


