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 ATA CIRCUNSTANCIADA 

(Processo Licitatório nº 108/2021 – Tomada de preços) 

 

Aos vinte e quatro dias  do mês de novembro do ano de dois mil vinte e um, na cidade de Campo 

Alegre, às nove horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se em sessão pública, Maria 

Cristina Marciniak Munhoz, Gabrieli Leal dos Santos Garcia  e Irineu Woitskovski Júnior, 

membros da Comissão de Licitação, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 

108/2021, modalidade Tomada de Preço, para procederem a abertura e julgamento das 

propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o contratação de empresa 

especializada para fornecimento de material e mão de obra para reforma do prédio do CRAS 

– Centro de Referência de Assistência Social Dolores Welter, sito a Rua Altamiro Lobo, Centro, 

Campo Alegre. Única Empresa proponente: PRK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – 

CNPJ:05.015.251/0001-53. A licitante não credenciou representante na sessão.  Passou-se à 

análise dos documentos, a  licitante comprovou enquadramento como EPP (Empresa de 

Pequeno Porte) através da Certidão Simplificada. Os documentos foram analisados e rubricados 

pela comissão na sessão, a licitante  foi declarada HABILITADA. A licitante apresentou a 

declaração de desistência de recursos quanto ao julgamento dos documentos. Passou-se à 

análise da proposta que foi analisada e rubricada pela comissão. O critério de julgamento é pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL, COM FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.  As licitantes apresentaram as 

propostas conforme tabela abaixo: 

Empresa Valor da proposta (R$) Classificação 

PRK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 223.326,07 1ª 

A licitante PRK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada vencedora da presente 

licitação com o valor de R$ 223.326,07 (duzentos e vinte e três mil trezentos e vinte e seis reais 

e sete centavos). Está aberto prazo recursal que trata a Lei de Licitações, quanto o julgamento 

das propostas. Nada mais a tratar, encerra-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai 

assinada por todos os presentes. 
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