
 

ATA DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO E PROPOSTAS REFERENTE  À   
LICITAÇÃO Nº 53/2021 –  TOMADA DE PREÇOS 

 

Às 11h00min do dia 05 de Maio de 2021, na sala de reuniões do Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Araranguá, os membros da Comissão Permanente 
de Licitação nomeada pelo decreto nº 9634, de 12 de Janeiro de 2021, Sra. Liliane Silva 
de Souza – Presidente, Marcio Alessandro Farias e Eliziane Aparecida Daumann - 
membros reuniram-se para de conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº.  
8.666/93, de 21/06/93 e alterações, proceder ao julgamento da habilitação preliminar e 
propostas em epígrafe para seleção e contratação de empresa do ramo pertinente para 
execução de serviços, com fornecimento de materiais, necessários a construção 
de muro de concreto armado pré moldado no entorno do Ginásio Mario Canela no 
município de Araranguá, tudo em conformidade com memorial descritivo, anexo 
ao edital de licitação. 

Participam do certame as seguintes empresas: 

BERLIM URBANIZAÇÃO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 

MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME 

Aberta a sessão pela Presidente da Comissão de Licitação registra-se o credenciamento 
de Francisco Vieira de Bem e Angelo Burigo Neto, representantes das empresas 
BERLIM URBANIZAÇÃO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e MBS 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, respectivamente.  

A comissão encaminha os envelopes ainda lacrados para análise e rubrica dos 
participantes, apos assinatura da comissão.  

Após a assinatura dos envelopes ainda lacrados, a comissão procede com a abertura 
dos envelopes de habilitação das empresas participantes onde pela conformidade com 
as exigências do edital foram declaradas HABILITADAS: BERLIM URBANIZAÇÃO - 
PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, 
registra-se neste momento a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS pela 
empresa MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, vencida do CRC. 

A presidente da comissão coloca a palavra a disposição dos membros da Comissão de 
Licitação e representantes das empresas  para que, neste momento façam a opção de 
incluir em ata qualquer irregularidade que tenham identificado em qualquer documento 
analisado. Não havendo manisfestação e pela renúncia de recursos na habilitação 
dos participantes procede- se com a abertura das propostas de preços. 



 

As propostas apresentadas foram classificadas pela conformidade com o edital, 
encaminhadas para vistas dos participantes e comissão, onde pela inexistência de 
irregularidades confirma-se a seguinte classificação: 

1a Classificada - BERLIM URBANIZAÇÃO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - 
R$ 57.989,80 (Cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta 
centavos). 

2a Classificada - MBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - R$ 70.462,90 (Setenta mil 
quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).  

Pela ausência de manifestações e ainda pela renuncia de recurso nas propostas 
apresentadas pelas empresas participantes declara-se VENCEDORA do processo a 
empresa BERLIM URBANIZAÇÃO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA -  CNPJ 
sob n. 18.648.655/0001-36 com a proposta de  R$ 57.989,80 (Cinquenta e sete mil 
novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 

Faz- se a leitura da ata, nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a 
reunião da qual lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão 
e participantes. 

Araranguá, SC, 05 de Maio de 2021. 
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