
 
 

ATA CIRCUNSTANCIAL DA SESSÃO DE LICITAÇÃO TP12/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de mobiliário planejado em aço inox, para a 

cozinha da Escola Municipal Princesa Izabel, incluindo materiais e mão de obra, a ser executado conforme 

memorial descritivo e projetos em anexo. 

Aos 10/08/2022, na cidade de Lebon Régis-SC, na sala de reuniões do Paço Municipal, sito na Rua Artur Barth, 

300, Centro, às 09:01, em sessão pública, reuniram-se  a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeados 

pelo Decreto n.º 029/2022, acompanhada pelos  representantes das licitantes, com a finalidade de julgar o 

procedimento licitatório administrativo nº TP12/2022- Tomada de Preço, cujo objeto descrito acima e conforme 

especificações contidas no Edital, será julgada por Global. Entregaram, tempestivamente, os envelopes de 

documentação e proposta de preços, mediante protocolo de credenciamento a (s) seguinte (s) empresa (s):  

Representante Empresa 

CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES 

MARCIO ANDRADE ZULOW INOX RIOSUL FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA 

Sendo recebidos até às 09:00, estando dentro do horário para recebimento dos envelopes conforme preceitua o 

Edital. O Presidente solicitou aos presentes que rubricassem e que conferissem a inviolabilidade dos envelopes 

contendo a documentação. Prosseguindo, foi realizada a abertura e após conferência constatou-se que: A empresa 

CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES apresentou documentos de Habilitação com atestado de capacidade técnica 

incompatível com o objeto solicitado e sem nota fiscal de venda. A empresa INOX RIOSUL FABRICACAO DE 

ARTIGOS DE METAL LTDA apresentou documentos de Habilitação faltando atestado de capacidade técnica. Os 

documentos foram colocados à disposição dos presentes para exame. Restando todas as empresas inabilitadas 

para este certame, resolve a comissão com base no Art. 48, §3º da Lei Federal 8.666/93, item 10.11 do Edital, para 

conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para que as licitantes apresentem nova documentação escoimadas as causas 

que deram motivo a inabilitação. Fica estabelecido a data de 23/08/2022 as 09:00 horas para abertura da sessão 

que irá verificar os documentos de habilitação. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata que lida e achada 

conforme, vai assinada pelo Presidente da CPL e membros presentes, assim como os representantes das licitantes 

presentes na sessão. 

 

Comissão Permanente de Licitações Empresa/ Representante 

 

__________________ 

ISAIAS TOMCHAK LEFFER 

Presidente 

 

______________________ 

CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES 

CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES 

 

______________________ 

JOSÉ VANDERLEI DE CAMPOS 

Membro 

 

_________________________ 

INOX RIOSUL FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA 

MARCIO ANDRADE ZULOW MARCIO ANDRADE ZULOW 

 

 

 

 


