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PROCESSO 224/2021             CONCORRÊNCIA 07/2021 – PML 

 

ATA 03/2022 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2022 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da 

Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura do envelope 

com a proposta de preços da empresa habilitada: PLANATERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, nesta Concorrência, destinada à Contratação de Empresa de 

Engenharia para Execução das Obras do Projeto de Urbanização da Av. Ponte Grande - Etapa 

02, com fornecimento de materiais e equipamentos. No dia e na hora marcados, declarou-se aberta 

a sessão, sem que a empresa participante se fizesse representar. Em ato contínuo efetuou-se a 

abertura do envelope contendo a proposta de preços, a qual foi rubricada e analisada pela Comissão 

e, em sequência, lida para efeito de registro do valor global da proposta: 

 PLANATERRA TERRAPLANAGEM – (33 fls) – R$ 8.937.484,29 

Em considerando a contextualização da documentação apresentada, a Comissão, com fulcro nos 

termos prescritos no subitem 17.2 do Edital, delibera pela suspensão temporária desta fase para, 

internamente, realizar a aferição da documentação, pela Equipe Técnica da Secretaria requerente, 

ficando a divulgação do resultado desta fase condicionada à conclusão dos trabalhos, via e-mail, à 

Participante, e disponibilizado no site oficial da Prefeitura do Município de Lages. Para efeito de 

registro, de conhecimento e de publicidade, a Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Lages e encaminhada via e-mail à empresa participante. Nada mais havendo 

a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 

devidamente assinada. 

 

 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Suplente do Presidente da Comissão 
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Membro da Comissão 

 

 

Ana Paula Castro Flores 

Membro da Comissão
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