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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº44/2016,TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIANº 07/2016. 
 
Às nove horas e trinta minutos (9h30min) do dia03de Junho de dois mil edezesseis(03.06.2016), na Sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Botuverá reuniram-se os membros da comissão de licitações nomeados pela Portaria nº 02/2016 de 01 de Janeiro 
de 2016,para abertura, análise e julgamento da Documentação e das Propostas de Preços do Processo LicitatórioPL Nº 44/2016 – 
TP Nº 07/2016,pelo menor preço global e tendo por objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DE 930,00 METROS 
DA AVENIDA PAULO VI e RUA JOÃO MORELLI NO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, CONFORME 
PROJETO.Devidamente divulgada a presente Licitação no Jornal Município Dia a Dia, site do Diário Oficial dosMunicípios de 
SCwww.diariomunicipal.sc.gov.br nº 1997, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 20.299, Mural da Prefeitura Municipal de 
Botuverá e no site do Municípiowww.botuvera.sc.gov.br. Acudiuem tempo hábil ao presente certame a seguinte 
empresa:MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA CNPJ Nº 10.788.391/0001-04 entregando a documentação de habilitação 
e a proposta de preço,através de meio documental.Iniciado os trabalhos verificou-se quanto ao enquadramento das empresas como 
ME e ou EPP, não houve empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Na sequência foram abertos 
os envelopes nº 01 – Documentação de Habilitaçãodaproponente, sendo rubricados e analisados todos os documentos ali 
contidos pelos membros da comissãolicitação. Após análise, verificou-se que a empresa acima mencionada estavam regularmente 
habilitadas, comprovando a apresentação de todos os documentos exigidos no edital. Continuando com os trabalhos foi aberto o 
envelope de nº 02 – Proposta de Preços, apresentado o menor preço global por item pela empresa conforme a seguir 
descriminado: 
 
ITEM UND QTDE DESCRIÇÃO DO OBJETO MÚLTIPLOS 

01 OBRA 01 Código 7754: Pavimentação asfáltica trecho de 930,00 
metros da Avenida Paulo VI e Rua João Morelli, Bairro 
Centro de Botuverá, conforme projeto. 
Observação: Por se tratar de pavimento já existente no 
local tipo paralelepípedo, ao qual servirá de base para a 
pavimentação asfáltica a empresa vencedora da licitação 
deverá fazer a limpeza antes de colocar o asfalto, 
retirando os resíduos existentes sobre o paralelepípedo 
com uma lavação a base de hidro jato, ou ar comprimido. 

R$594.621,86 

 
Verificando-se assim, estar de acordo com as disposições do edital, declarou-se vencedora da presente licitação e por ter 
apresentado o menor preço global a seguinte empresa: 
 
01 - MÚLTIPLOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA CNPJ Nº 10.788.391/0001-04 do Item 01 Valor Global de R$594.621,86 
(quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos). 
 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão, sendo lavrada a presente ata, que foi lida e assinada pelos membros da 
comissão para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ainda notificar o proponenteda presente decisão, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Botuverá - SC., 03 de Junho de 2016. 
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