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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2016 
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2016 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
Aos três dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezesseis (03.08.2016), às 09:15 (nove horas e quinze 
minutos), reuniram-se, na sala de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, designados pela portaria nº 02/2016 de 01 de Janeiro de 2016, com o objetivo de realização 
nesta sessão da abertura do Processo Licitatório nº 59/2016, Edital Pregão Presencial  Sistema de Registro 
de Preço nº 35/2016, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS nas 
condições e especificações expressas no edital.  
Ato preliminar da sessão foi efetuado o credenciamento e registro de entrega dos envelopes de “Proposta” e 
“Documentos de Habilitação” da proponente deste processo, conforme abaixo relacionado: 
 
1-Empresa: Terraplenagem e Transportes Augusto Ltda - CNPJ: Nº 01.185.136/0001-86 
Enquadramento: Normal 
Representante: Jardel Correa -  CPF: Nº 008.557.629-85. 
 
DO CREDENCIAMENTO: A proponente foi credenciada sem nenhuma restrição, atendendo ao exigido no 
edital. Do enquadramento previsto pela LC123/2006 alterada pela LC147/2014, a empresa proponente não 
apresentou documento de enquadramento, sendo considerada normal. Dando sequência aos trabalhos, foi 
determinado pelo pregoeiro a abertura do envelope contendo a proposta inicial da proponente, para fins de 
análise da conformidade do objeto com as exigências do edital e classificação da proposta para etapa de 
lances, conforme abaixo ordenada: 
 

PROPOSTA INICIAL e ETAPA DE LANCES 
 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO Terraplenagem Augusto 

 
01 

 
1.000 

      
TNL 

Código 7826: Execução de pavimentação com concreto 
asfáltico betuminoso usinado à quente (CAUQ) Sobre 
pavimentação de lajotas, paralelepípedos, base de 
materiais pétreos e recapeamento asfáltico sobre 
pavimento deteriorado, com fornecimento de todos 
os materiais e equipamentos. (Vibro acabadora, 
patrola, rolo de pneus e outros).  

R$unit. R$ Total 

292,64 292.640,00 

Lances: Sem lances 
 VENCEDOR 

 
ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO Terraplenagem Augusto 

 
02 

 
20.000  

M2 

Código 7827: Execução de pintura de ligação com 
emulsão asfáltica RR-2C, com fornecimento de todos 
os materiais. 

R$unit. R$ Total 

2,69 53.800,00 

Lances: Sem lances 
 VENCEDOR 

 
ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO Terraplenagem Augusto 

 
03 

 
20.000 

 
M2 

Código 7828: Execução de imprimação da base de 
materiais pétreos com CM-30 (asfalto diluído de 
petróleo-ADP), com fornecimento de todos os 
materiais. 

R$unit. R$ Total 

13,54 270.800,00 
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Lances: Sem lances 
 VENCEDOR 

 
ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO Terraplenagem Augusto 

 
04 

 
20.000 

 
M2 

Código7829:  Execução, regularização e compactação 
do subleito a 100% do proctor normal. 

R$unit. R$ Total 

3,24 64.800,00 
Lances: Sem lances 

 VENCEDOR 
 
Encerrada a etapa de abertura das propostas iniciais e negociação de lances, para fins de obter um preço 
melhor para a municipalidade, o pregoeiro solicitou ao representante da proponente a possibilidade de 
redução no seu preço proposto. O representante da proponente declarou que não possui mais condições de 
reduzir o seu preço, em razão do preço ofertado já estar abaixo do estimado e nos limites de execução do 
contrato. O pregoeiro em face dessa manifestação declarou vencedora deste processo licitatório à proposta 
da proponente abaixo relacionado:  
 
Empresa: TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA - CNPJ: Nº 01.185.136/0001-86, Rua Itajaí, 
155, bairro Limoeiro, Cep-88.352-495, Brusque/SC. 
Valor total do vencedor: R$ 682.040,00 (seiscentos e oitenta e dois mil, quarenta reais). 
 
Sobre a documentação apresentada da licitante: 
Após encerrada a fase de lances e declarada a proposta vencedora, o pregoeiro continuou os trabalhos com 
abertura do envelope de nº 02-Habilitação, para análise da documentação de habilitação da proponente 
vencedora acima relacionada. Em ato contínuo, foram analisados os documentos apresentados pela 
proponente, que depois de verificado a veracidade dos documentos, foram rubricados pelo pregoeiro, equipe 
de apoio e representante da proponente. Da análise apresentada, o pregoeiro declarou habilitada a empresa 
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA - CNPJ: Nº 01.185.136/0001-86, Rua Itajaí, 155, bairro 
Limoeiro, Cep-88.352-495, Brusque/SC, por ter apresentado toda a documentação de acordo com as 
exigências do edital, sendo desta forma considerada vencedora do respectivo objeto deste processo. O 
resultado do presente processo licitatório, somente tornar-se-á definitivo, após a homologação do processo 
pela autoridade competente, o Prefeito Municipal. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão às 
9:40hrs, do dia 3 de Agosto 2016, cuja ata foi lida e assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e 
representantes.  
 
 
 

________________________ 
João Kennedy Paulini 

Equipe Apoio 

______________________ 
Márcio A. de Oliveira 

PREGOEIRO 

__________________ 
Vilimar Fischer 
Equipe de apoio 

 
 
 
REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE PRESENTE: 
 
 

______________________________________________ 
Terraplenagem e Transportes Augusto Ltda  

Representante: Jardel Correa -  CPF: Nº 008.557.629-85. 
 


