
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - SC 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução 

de obra de ampliação do Centro de Convivência Elvira Cazella Roman, Parte 2. 

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se 

público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: 

A licitante NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA não comprovou através de seus atestados de 

capacidade técnica, a execução de 50% da metragem cobertura e de forro, conforme exigido na alínea 

“k” do subitem 5.1 do Edital, sendo assim com fulcro no subitem 7.4 do Edital a licitante foi declarada 

inabilitada. A licitante DE LUCCA PARK LTDA não comprovou através de seus atestados de 

capacidade técnica, a execução de 50% da metragem de execução de cobertura, forro e pintura, conforme 

exigido na alínea “k” do subitem 5.1 do Edital sendo assim a licitante foi declarada inabilitada. A licitante 

INNOVAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA não apresentou o documento exigido na alínea “l” 

do subitem 5.1 do Edital (Atestado fornecido pelo Município que a empresa licitante vistoriou o local 

de execução da obra, objeto desta licitação, e que tomou conhecimento de todas as informações 

necessárias à execução da mesma), sendo assim com fulcro no subitem 7.4 do Edital a licitante foi 

declarada inabilitada. A licitante ZELAR CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUÇÕES HERVAL 

LTDA apresentaram a documentação de habilitação em plena conformidade com as exigências do 

subitem 5.1 do Edital, sendo declaradas habilitadas. Outrossim, ficam as licitantes participantes 

notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a 

Comissão Permanente de Licitações dará vistas franqueada ao respectivo processo licitatório, caso se 

sintam prejudicadas, para interposição de recurso. Em não havendo interposição de recursos, ficam os 

proponentes habilitados desde já convocados a comparecer neste mesmo local às 14h00 do próximo dia 

19 de julho de 2022, para participar da sessão de abertura e julgamento das propostas de preço.  

Vargem Bonita, SC, 11 de julho de 2022. 

 

 

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN  

Presidente da CPL 

 


