
ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE JULGAMENTO 
 

LICITAÇÃO Nº MODALIDADE TIPO 
01/2011 Carta-Convite Menor Preço 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
limpeza e conservação, a serem executados nas instalações da Sede do 
Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, conforme as especificações 
constantes do Termo de Referência (Anexo I) e as condições na Minuta de 
Contrato (Anexo III), ambos do edital. 
 

MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ricardo Bayer Battistotti – Presidente 
Rodrigo Nivaldo Martins 
Luis Gonzaga Corrêa 
Silvio José Martins Filho 
 

LICITANTES REPRESENTANTES 
AP Serviços de Limpeza, Asseio e 
Conservação Ltda. EPP 

Patrick Gabriel Fontanella Kuhnen 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às 14:30horas, na 
sede do CORECON/SC na Rua Trajano, nº 265, 12º andar, em Florianópolis/SC, 
presentes os membros da Comissão de Licitação, instituída pela Portaria 
nº009/2011, Ricardo Bayer Battistotti – Presidente,  Rodrigo Nivaldo Martins, Luis 
Gonzaga Correa, e, Silvio José Martins Filho, foi instalada a sessão de abertura e 
julgamento da licitação nº 01/2011, carta-convite, na presença dos licitantes acima 
descritos. Aberta a sessão, foi constatado que apenas 01 (uma) empresa das 
convidadas apresentou os envelopes na data e horário aprazados. Assim, decisão 
da Comissão de Licitação, com base no parágrafo 7º, do art. 22 da Lei nº 8.666/93, 
por manifesto desinteresse dos convidados, foi aprovado, por unanimidade, o 
prosseguimento do procedimento licitatório. Presente o Sr. Patrick Gabriel 
Fontanella Kuhnen, sócio administrador da empresa licitante AP Serviços de 
Limpeza, Asseio e Conservação Ltda. EPP, que apresentou documento de 
identidade com foto. Em análise inicial aos envelopes, antes da abertura, foi 
verificada a adequação dos mesmos ao edital nº 01/2011. Com a abertura do 
envelope contendo os documentos para habilitação do licitante AP Serviços de 
Limpeza, Asseio e Conservação Ltda. EPP, constatou-se que o balanço patrimonial 
anual referente ao ano de 2010 apresentado não contém o certificado/selo de 
habilitação do profissional responsável junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade, todavia, em face do prazo legal até 30/04/2011 para publicação, bem 
com diante do disposto no item 14.6 do edital, a Comissão de Licitação, por 
unanimidade, declarou que os documentos apresentados atenderam ao edital, bem 
como declarou habilitado o licitante AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 
Ltda. EPP. O representante do licitante renunciou ao prazo para recurso. Aberto o 
envelope de nº2, contendo a proposta, no valor global de R$14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais) e valor mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), que 
atendeu ao disposto no edital, sendo aprovado pela Comissão de Licitação,  que 



julgou vencedora a licitante AP Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Ltda. 
EPP. Nada mais havendo a registrar, eu Ricardo Bayer Battistotti, Presidente da 
Comissão de Licitação, lavro a presente ata, depois de lida a aprovada, sendo 
assinada pela Comissão de Licitação e licitante presente. 
 
 
 
Ricardo Bayer Battistotti    Rodrigo Nivaldo Martins 
Presidente      Membro Comissão de Licitação 
 
 
 
Luis Gonzaga Corrêa     Silvio José Martins Filho   
Membro Comissão de Licitação   Membro Comissão de Licitação 
 
 
 
 
Patrick Gabriel Fontanella Kuhnen  
Representante do Licitante 
 


