
 

 
 

ATA CIRCUNSTANCIADA 

Processo 52/2022 

TOMADA DE PREÇOS: 05/2022 

 

 

Aos Dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às quatorze 

horas reuniram-se na sala de licitações, a comissão permanente de licitações 

designados pelo Decreto n° 2933/2021, com a finalidade de realizar a sessão da 

tomada de preços 05/2022, recebendo propostas e lances, bem como, 

analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a 

documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas para: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FURNAS DO BRECHÓ E 

SANTUÁRIO ROSA MÍSTICA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CELSO 

RAMOS/SC, ATENDENDO A PORTARIA: 535/SEF DE 28/12/2021 DE 

REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA,, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

PLANILHAS E PROJETOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA. 

 

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelo 

interessado presente, iniciando o credenciamento, conforme segue abaixo:  



 

 
 

 

 

Ato contínuo foram abertos os Envelopes de n º 1 – DOCUMENTAÇÃO - 

onde foi verificada que as empresas LBZ ENGENHARIA atendeu os requisitos 

elencados do edital, bem como a empresa SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES 

LTDA, declarando-as HABILITADAS. Importante mencionar que a empresa SRV 

Projetos não apresentou nenhum documento que comprove seu enquadramento 

ME, EPP, por essa razão não faz jus aos benefícios da Lei 123/2006. 

 

Após conferência das planilhas, foi declarada como vencedora do processo 

a empresa SRV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, com valor de R$ 

1.097.378.31, contra R$ 1.100.593,21 da empresa LBZ ENGENHARIA. 

Vale ressaltar que foi aberto o prazo de 24 horas para a empresa LBZ 

ENGENHARIA apresentar uma contraproposta, pois a empresa SRV 

PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, conforme Item 8 – F: 

f) – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de 
acordo com o disposto no subitem 9.8.1, será convocada para, no prazo de até 
um dia, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 

 

Destaca-se que não houve a intenção de interpor recurso ao presente 

Certame Licitatório, abdicando assim ao direito de recorrer.  

 



 

 
 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai 

rubricada e assinada pela Presidente da comissão, pelos Membros da Equipe 

de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados, 

sendo enviada a autoridade competente para futura homologação. 

 

 

Celso Ramos, 07 de março de 2022. 

 

 

Comissão de licitação: 

 

________________________ 

FERNANDA SPAGNOLI STEFANES 

PRESIDENTE 

 

_________________________ 

LARISSA FABIANE DE OLIVEIRA 

MEMBRO 

 

_________________________ 

JOICE APARECIDA DUTRA 

MEMBRO 

 

_________________________ 

JACINTO MARTINELLI 

MEMBRO 

 



 

 
 

Participante: 

 

 

_________________________ 

LBZ ENGENHARIA 


