
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

 Número da ATA:     104/2020    (Sequência: 1)

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  15/2020 - TP

113/2020

19/06/2020

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de empresa especializada para execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais
serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua
Independência - Trecho 02 - Est. 7+1,40m à Est. 14+10m, Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC compreendendo uma extensão
de 151,40m e área total de 1.635,50m², conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital.  Apresentou envelopes de

habilitação e proposta comercial a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA devidamente protocolados no horário

e data determinado no edital.  E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo publicado em resumo no

mural Público Municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de

circulação regional - O Correio do Povo, Diário Oficial do Estado e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.

gov.br do Município de Schroeder/SC.  Foi aberto o envelope de habilitação da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO

LTDA cujos documentos foram rubricados pela presidente e membros da comissão e colocados à disposição dos

presentes para exame e rubricação.   Constatando que a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA apresentou a

documentação de acordo como exigido no edital, resultando assim habilitada.  Não sendo renunciado ao direito de

recurso pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de habilitação pela empresa participante, e ao

prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, abre-se então o prazo

recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, não havendo interposição de recurso, fica marcado para o

dia 17 de julho de 2020, às 10h para a continuação do certame com a abertura da proposta comercial, caso contrário

será enviada ata com nova data.  Diante do exposto a comissão abre prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal

nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser entregue cópia da ata à empresa participante.

 COMISSÃO:
Schroeder,  8  de  Julho  de  2020

Rafaela Susan Kienen

Guilherme Sandmann Da Silva Vianna
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Germana Heller Bauemle

 Daniela Samulescki

Ivandra de Souza

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Secretária


