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Tomada de Preço: TP11/2022 

EMISSÃO: 26/05/2022 

 

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

e/ou construção civil para execução de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material e mão 

de obra, compreendendo; serviços iniciais, asfaltamento, drenagens e sinalizações, sendo: Item nº 1 

- Obra de pavimentação asfáltica de parte da Rua Wilibaldo Lerner – Acesso ao Loteamento 

Popular, em atenção ao Contrato de financiamento firmado em entre o Município de Peritiba e a 

Caixa Econômica Federal – CEF, destinado ao Apoio Financeiro no Programa de Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento – Recursos do FINISA – Contrato nº 0609524-36 – 

CAIXA/FINISA, tudo conforme disposto no Anexo “E” deste Edital.  

 

ATA DE JULGAMENTO 

 

No dia 13/06/2022, às 16h30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se a 

Comissão Permanente de Licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº TP11/2022, na modalidade de Tomada de Preço. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.– CNPJ: 83.665.141/0001-50 – R$ 886.561,42 (Oitocentos e 

oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). 

 

BRITAX – BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 21.157.133/0001-46 – 

R$ 899.829,88 (Oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito 

centavos). 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 13/06/2022. 
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