
 

 
 

ATA CIRCUNSTANCIADA 

 

Processo 67/2022 

TOMADA DE PREÇOS: 08/2022 

 

 

Aos quatro dias do mês de julho 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 08/2022, recebendo propostas, 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 PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTONIO -  MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS/SC, ATENDENDO A 

PORTARIA: 189/SEF DE 11/05/2022  - E PROCESSO SGPe: 22130/2021, 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 EDUCAÇÃO. 

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 atenderam os requisitos elencados do 

edital, declarando-as HABILITADAS. 

 

Após conferência das planilhas, foi declarada como vencedora do processo 

a empresa INOVAR CONSTRUÇÃO , COMPRA E VENDA DE IMOVEIS 

EIERELI EPP, com valor de R$ 159.820,00, contemplantado todos os 

descritivos da planilha orçamentária, BDI, proposta comercial, bem como com 

as assinaturas técnicas. 

 

Fica aberto prazo para avaliação de documentação do processo licitatório, 

pelo período de 5 dias úteis, ou caso haja manifestação da empresa anterior a 

esta data  que não há intenção de recurso, a mesma seguirá para análise da 

autoridade competente. 

 

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. 

 

 

Celso Ramos, 04 de julho de 2022. 

 

 

Comissão de licitação: 

 

________________________ 

FERNANDA SPAGNOLI STEFANES 

PRESIDENTE 

 

 



 

 
 

 

_________________________ 

LARISSA FABIANE DE OLIVEIRA 

MEMBRO 

 

_________________________ 

CLEVERSON JOAO FERRARI 

MEMBRO 

 

_________________________ 

JACINTO MARTINELLI 

MEMBRO 

 

Participante: 

 

 

_________________________ 

          INOVAR CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS EIERELI. 

 

 

 


