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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE OURO VERDE 
CNPJ: 80.913.031/0001-72 
Rua João Maria Conrado Nº 425 CEP 89834-000 

 

 
ATA DE REUNIÃO  DE HABILITAÇÃO N.040/2022 

Processo Licitatório:057/2022 

Modalidade Tomada de Preço:006/2022 

 
Aos vinte sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois as nove horas e dez minutos na 
sala de licitação do Município de Ouro Verde/SC reuniram –se os membros da Comissão de 
Licitação, designados através do Decreto Municipal nº. 3813/2022, para proceder à abertura 
dos Envelopes de  n. 01, contendo a habilitação, referente ao  Tomada de Preço   006/2022 TP 
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o 
fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para   construção de muro de contenção 
na Garagem de ônibus do Município de Ouro Verde – SC, localizado na Rua Albino Sgarbossa. 
Inicialmente o Presidente e os membros fizeram referência aos trâmites legais acerca do 
presente certame e, por conseguinte realizou o credenciamento da proponente ADRIELE 
INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO –ME, representado pelo Senhor VOLNEI 
LAMONATTO RG. 4.121.471 CPF: 043.162.119-51 e a abertura dos envelope contendo os 
documentos de habilitação das participante: ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA 
LAMONATTO –ME, CNPJ: 19.235.071/0001-00.  A Empresa acostou toda a documentação na 
fase de habilitação item 5  exigida nesta peça editalicia. Ato continuo, o presidente e membros 
nos termos do item 11 concedem o prazo para os participante que querendo apresentem as suas 
razões de interposição de recurso na sessão pública. A empresa participantes pedem desistência 
do prazo recursal por parte do participante assim como não houve nenhuma manifestação da 
desta fase  de habilitação decaiu e prescreveu esse direito. Os Membros juntamente com o 
presidente consideram habilitada a proponente participante; ADRIELE INNOCENCIO DE 
OLIVEIRA LAMONATTO –ME, CNPJ: 19.235.071/0001-00. Fim dos trabalhos de julgamento da 
documentação, o Presidente juntamente com os membros encerrou a presente sessão pública, 
determinando a lavratura da presente Ata que será assinada para os devidos fins e efeitos e 
compreendem por superada esta fase. Sem mais haver constar todos submetem esta ata.   

 

Ouro Verde/SC, 27/07/2022 

 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PRESIDENTE E MEMBROS 

 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA 
LAMONATTO –ME  
 
 
 
 

 
 
___________________________ 
ALMIR BALENA 
PRESIDENTE  
 
 
 
_____________________________ 
 SIMONE SELIG DOS SANTOS  
MEMBRO 
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_____________________________ 
DOUGLAS COSTACURTA 
MEMBRO 
 
 
____________________________ 
TERESINHA CAVALHEIRO DA 
MEMBRO 
 
____________________ 
ALEX TADEU DE OLIVEIRA 
MEMBRO/ ENGENHEIRO CIVIL 
 
 

 
 
 
 


