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ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 03/2022 

 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se a 

Comissão de Licitações para abertura dos envelopes de documentação do Edital de Tomada 

de Preços 03/2022, que tem como objeto Contratação de empresa para execução de obra de 

pavimentação no trecho compreendido entre a Rua Costa e Silva e o Pórtico do Parque Toca 

da Triga em Santana da Boa Vista/RS, pavimentação com blocos Intertravados de concreto e 

meio fio de concreto, conforme edital e termo de referência. Manifestou intenção de 

participação a empresa M A SCHWINGEL, inscrita no CNPJ 06.981.283/0001-86, no qual 

apresentou toda a documentação para cadastro - CRC em tempo hábil para participação 

conforme previsto no edital.  

A empresa M A SCHWINGEL, inscrita no CNPJ 06.981.283/0001-86, no ato representada 

Pelo Sr. ANDERSON RAFAEL SCHWINGEL, portador de CPF nº 002.835.850-30 

estando o CRC em conformidade com item 4 do edital de Tomada de Preço de número 

003/2022, ficando assim habilitada para participação das etapas subsequentes, neste 

momento o represente foi convidado a se manifestar quanto a intenção de recurso,  

 e passa-se a suspensão do processo pelo período de recebimento do termo de renúncia do 

direito de recurso restrito a fase Habilitatória ou até transcurso do prazo conforme Art. 109 

da lei n° 8.666/93, transcorrido o período a comissão passa para a fase de abertura das 

propostas financeiras. Logo após, lavrou-se a presente ata que foi lida e assinada pela 

Comissão.  

 
 

Santana da Boa Vista, 06 de junho de 2022.  
 
Comissão de Licitação:  
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JULIA NUNES GARCIA 

 

 

 

VERIDIANA LOPES DE SOUSA 


