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ATA DE ABERTURA DO EDITAL Nº 3361/2023 

 

 

Às dez (10) horas do dia sete (07) de março do ano de Dois Mil e Vinte e Três (2023), na 

Sala do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão Permanente 

de Licitações, designados pela Portaria nº 25.047/2022, para procederem a abertura dos 

envelopes relativos ao Edital nº 3361/2023 (Tomada de Preços), que tem como Objeto a 

Contratação de Empresa para conclusão dos serviços de pavimentação (passeio público) 

da Rua Luiz Coelho Leal referente ao Contrato de Repasse nº 

847883/2017/MCIDADES/CAIXA. O Extrato do presente Edital foi publicado no dia 16 de 

fevereiro/2023 no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal Cidades e no Jornal 

A Palavra. Publicado ainda no Mural da Secretaria de Município da Fazenda e na página oficial 

do Município na Internet. Apresentou proposta à presente Licitação somente a Empresa SEAC 

LTDA (representada pela Sra. Cristiane Jung). Aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação verificou-se que a Empresa apresentou declaração de Empresa de Pequeno Porte, 

fazendo portanto, jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 

Após análise realizada pela Comissão de Licitações, verificou-se a apresentação de todos os 

documentos exigidos pelo Edital, razão pela qual, foi a Empresa Licitante declarada 

HABILITADA. Ato contínuo, deu-se prosseguimento ao Certame com a abertura do 

envelope de nº 02 – Proposta Financeira, ocasião em que verificou-se a apresentação do 

valor de R$ 32.052,87 (trinta e dois mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) 

pela execução da obra ora licitada. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, 

que vai por todos assinada. 

 

Comissão:                         Licitantes: 

 

 

 

ELENILTON ILHA FLORES                SEAC LTDA 

Cristiane Jung 
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FLORÊNCIO SIDNEI DIAS FAGUNDES            

 


