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Tomada de Preço:TP03/2021 

EMISSÃO: 23/11/2021 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia 

e/ou construção civil para execução de projeto de ampliação da sala de educação física e ampliação 

da biblioteca do Centro de Educação Infantil Mateus Petter, com fornecimento de material e mão de 

obra, conforme disposto no Anexo “E” deste Edital. 

 

ATA DE HABILITAÇÃO 

 

Reuniram-se os membros da comissão permanente de licitações, designada pelo(a) nº  190/2021 de 

03/09/2021, para dar continuidade na Licitação nº. TP03/2021, na modalidade de Tomada de Preço. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, 

por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da 

comissão: 

 

A comissão fez a abertura do envelope onde estava escrito “Documentos de habilitação”, porém ao 

abrir o mesmo, foi constatado que era o de proposta, o envelope foi lacrado novamente e foi aberto 

o outro envelope onde estava escrito “Proposta de Preços, e nele havia os documentos de 

habilitação. A empresa apresentou os documentos de habilitação conforme solicitado em edital, 

porém a comissão constatou que o capital social da empresa é de R$ 60.000,00 e conforme alínea 

“b” do item 5.1. do edital, o capital social integralizado mínimo deve ser igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor total orçado pela administração. O valor total orçado pela administração 

para essa licitação é de R$ 135.733,63, dessa forma, a sessão foi suspensa para averiguação. 

 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

 

Peritiba-SC, 10/12/2021. 
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