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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DO 
PROCESSO LICITATÓRIO nº41/2016, TOMADA DE PREÇOS nº 05/2016. 

 
Às quatorze (14:00) horas, do dia oito de Junho de dois mil e dezesseis (08/06/2016), 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 PROPOSTA do Processo Licitatório acima mencionado, tendo por objeto a 
contratação de empresa para OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MUNICIPAL, conforme informações constantes no projeto. A sessão 
de abertura foi presenciada somente pelos membros da comissão. Encerrados os prazos de 
recursos pertinentes a habilitação, e pela ausência de recursos, foi aberto o envelope contendo 
a proposta da empresa habilitada SONA CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 18.205.110/0001-
55, sediada na Av. Germano Furbringer, 1104, Jardim Maluche, CEP-88.354-600, cidade de 
Brusque/SC,  que apresentou a seguinte proposta: valor global de R$ 168.701,53 (cento e 
sessenta e oito mil, setecentos e um reais e cinquenta e três centavos). Da análise da 
proposta verificou-se que a proposta apresentada pela proponente, está de acordo com as 
especificações e exigências do edital, atendendo aos preços estimados no processo para 
execução do objeto deste certame. Isto posto, sagrou-se vencedora a empresa: SONA 
CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 18.205.110/0001-55, sediada na Av. Germano 
Furbringer, 1104, Jardim Maluche, CEP-88.354-600, cidade de Brusque/SC. Finalizado o 
julgamento e declarada a vencedora, foi encaminhado o processo para homologação e 
adjudicação do objeto desta licitação ao proponente vencedor. O resultado somente tornar-se-á 
definitivo, após a homologação e adjudicação do objeto pela autoridade competente, o Prefeito 
Municipal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo presidente da comissão, 
lavrando-se a presente ata, que após lida e assinada pelos membros da Comissão, foi 
determinado a publicação de cópia no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina(DOM/SC), 
com a finalidade de intimação da decisão para fins de contagem dos prazos recursais, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
Botuvera, 8 de Junho de 2016. 
 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  
 
 
 

_________________ 
Cleber José Costa 

Presidente 

____________________ 
Márcio Adriano de Oliveira 

Membro 

____________________ 
João Kennedy Paulini 

Membro 

_________________ 
Vilimar Fischer 

Membro 
 
 
  


