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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021. OBJETO: contratação de empresa do 

ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obras de perfuração de 08 

(oito) poços tubulares profundos nas Comunidades de Assentamento 09 de Novembro, Linha 

Piran, Linha Rio do Mato, Linha Tamanduá, Linha Passarin, Linha Spader, de Vista Alegre e do 

Carmo. 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 

designada pelo Decreto nº 4/2021, sob a presidência da Senhora Fernanda Caetano Anzollin, 

membros a Senhor Robson Saggin e o Senhor Enedir de Almeida Vieira, com a finalidade de 

efetuar o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas de preços, referentes 

à Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: PFG POÇOS 

ARTESIANOS LTDA, representada pelo Sr. Luiz Macoetto Aliprandini, HIDROBRASIL LTDA, 

OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇSO GERAIS LTDA e AGUA VIVA POÇOS 

ARTESIANOS LTDA. Aberta a sessão pública pela Presidente da Comissão, foram rubricados 

pelos seus membros, os Envelopes 01 – Documentação e os Envelopes 02 – Proposta das licitantes, 

verificando-se que os mesmos foram protocolados dentro dos prazos fixados nos subitens 1.2 e 1.3 

do Edital. Após isso, procedeu-se à abertura dos Envelopes 01 – Documentação de Habilitação, 

sendo que os documentos nele contidos foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão 

e representante presente, constatando-se que as licitantes atenderam adequadamente os requisitos 

de habilitação do ato convocatório e, por conseguinte, foram julgadas habilitadas. Registra-se que 

as licitantes PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA e OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇSO 

GERAIS LTDA apresentaram documento comprovando o enquadramento como ME/EPP, 

podendo assim usufruir os benefícios concedidos pela Lei Federal 123/06. A Presidente deu por 

encerrada a sessão, abrindo, a contar da publicação do extrato da presente Ata junto ao Diário 

Oficial dos Municípios de Santa Catarina, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, disposto no art. 

109, inc. I, alínea "a", da Lei n° 8.666/93, informando também que em não havendo recurso já fica 

definida como data para a abertura das propostas o dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e 

um as nove horas neste mesmo local. Deixada à palavra livre, ninguém fez uso da mesma. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelos 

membros da Comissão de Licitações e representante presente. 
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