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 ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  

 

Data 20/12/2022 Horário início: 09h00 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 
Nº 14/2022 

Nº 174/2022 

 
OBJETO: 

Contratação de empresa de construção civil, com mão de obra especializada e fornecimento de materiais, para execução 
de pavimentação com bloco de concreto sextavado da RUA FRONTIN – TRECHO I, com extensão de 173,82m, bem como 
a RUA HERMINIO DAGNONE – TRECHO I, com extensão de 99,62m, vias localizadas na região do bairro perola do 
atlântico, neste município de Itapoá, conforme projeto de pavimentação, geométrico, urbanização, drenagem superficial, 
sinalização, memorial descritivo e planilha orçamentaria, partes integrantes do edital. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os Membros da Comissão 

Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022. Observando que a Licitação foi publicada em 

Diário Oficial dos Municípios, Jornal de Grande Circulação e Site Oficial do Município no dia 05/12/2022 a fim de ampla 

divulgação. Exatamente às 08h30 encerraram os prazos para protocolo de envelopes de habilitação e proposta. Protocolou 

envelope a empresa:  

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 

20/12/2022 310 08h29 L. RIBEIRO LTDA 08.719.582/0001-72 

 
Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se 

devidamente lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da empresa licitante, analisados todos os 

documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a empresa estava de acordo com o edital 

e foi considerada HABILITADA, a empresa declinou do direito de recurso quando questionada, portanto, foi passado à fase 

seguinte e aberto o envelope de PROPOSTA da empresa, chegando ao seguinte resultado classificatório: 

 

Class. Empresa 
Porcentagem de 
desconto aprox. 

Porcentagem da 
proposta aprox. 

Valor Total 

1º L. RIBEIRO LTDA 9,06% 90,94% R$ 340.911,92 

 

A CPL baixou diligência ao art. 48, §1º, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, onde dispõe que são inexequíveis propostas inferiores 

a 70% do valor orçado pela administração OU pela média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor 

orçado pela administração. No certame atual, a proponente apresentou proposta acima de 70% do valor orçado pela 

administração. Portanto a empresa L. RIBEIRO LTDA foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 340.911,92 

(trezentos e quarenta mil, novecentos e onze reais e noventa e dois centavos). Observando que o valor total 

estimado para esta licitação foi de R$ 374.890,20 (trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e noventa reais e vinte 

centavos). Os documentos serão escaneados e disponibilizados no Site Oficial do Município para acesso aos interessados. 

Ciente o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado e aberto o prazo para a apresentação do visto do CREA/SC 

conforme item 2.3.1 até o dia 16/01/2023, e a Garantia Contratual conforme item 16.1 do edital até o dia 04/01/2023, 
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os prazos foram estendidos por conta do decreto n° 5.646/2022 que estabelece recesso nas repartições públicas municipais, 

do dia 26 a 30 de dezembro de 2022. Os documentos devem ser enviados para o e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. 

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 10h20. 

 

 
FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 

VALDINEI LEANDRO DE OLIVEIRA 
MEMBRO TÉCNICO  

CONTADOR 
 

 
 

DÉCIO FURTADO 
MEMBRO TÉCNICO 

ARQUITETO E URBANISTA 
 
 

Licitante: 
 
 
 

L. RIBEIRO LTDA 

LARIN RIBEIRO 
RG: 8.107.572-7 

 
 
 

 
 

 

mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br

