
 
 
 
 

ATA DE HABILITAÇÃO 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta e cinco minutos, na sala de 
Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação nomeada pelo 
Prefeito Municipal Sr. Vilmar Sabino da Silva, através do Decreto 070/2016, de 16 de agosto de 2016, composta pelo 
presidente Sr. Paulo Cesar Menegotto, secretária Sra. Alexandra Angonesi da Cruz, membro Sra. Rosane Siqueira e 
membro Sra. Rosane Silva kosloski, para procederem a abertura da Tomada de Preços nº 2/2016, de acordo com a Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar 123/06 e demais normas pertinentes, cujo objeto é a escolha da 
proposta de “Menor Preço Global” para a contratação de empresa do ramo de construção civil, para execução de 
pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Rua Antonio Fortunato Barizon (no trecho entre a Rua do 
Comércio e a  Rua Arlindo Marmentini),  e na Rua Arlindo Marmentini  (no trecho entre a Rua João Tonial e a  
Rua Fermino Siqueira) com fornecimento de materiais e mão de obra, com área total a pavimentar de 1.364,75 
m2 ; meio fio de concreto pré-moldado com extensão de 343 m; e sinalização de trânsito, conforme especificação 
neste Edital e seus anexos. Protocolaram envelopes as seguintes proponentes: ENGEDIX SOLUÇOES DE 
ENGENHARIA LTDA (349); PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770). Sendo que encontra-se 
presente na sessão somente o representante legal Sr. Lucas Gabriel Niederle de Andrade da empresa PAVTERRA 
TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770), e da empresa ENGEDIX SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA 
(349) não encontra nenhum representante. Depois de rubricados os envelopes pela comissão e representantes 
presentes, verificou-se que os proponentes protocolaram os envelopes dentro do horário estabelecido no Edital. Em 
seguida procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação, foi dado vista da documentação aos proponentes que 
após análise nada tem a declarar. Na análise dos documentos feita pela comissão de Licitação nada de irregular foi 
constatado. Ficam habilitadas para a próxima fase do certame as empresas: ENGEDIX SOLUÇOES DE ENGENHARIA 
LTDA (349); PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770). Neste momento o Presidente da 
comissão permanente de licitação Sr. Paulo Cesar Menegotto, marca para o dia  quatro do mês de outubro do ano de 
dois mil e dezesseis às 08h45min, neste mesmo local, para que seja feito a  abertura dos envelopes das Propostas. 
Nada mais a tratar o Presidente da comissão permanente de licitação Sr. Paulo Cesar Menegotto,  encerra a presente 
sessão. Eu Alexandra A. da Cruz, secretariei a sessão e lavrei a  presente ata que segue assinada por mim e pelos 
demais presentes.  
 
Bom Jesus – SC, 29 de setembro de 2016. 
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Proponentes:  

 

PAVTERRA TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELLI ME (3770) 
CNPJ nº 73.669.251/0001-37 
Lucas Gabriel Niederle de Andrade 
CPF nº 081.193.199-40 
Representante Legal 

 

 

 

 


