
 

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 23/08/2022, 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 029/2012, conforme publicação em Diário Oficial dos Municípios – DOM, nº 4099810, Edição nº 

3943, página 998, de igual maneira, respaldada na ata lavrada em 10/08/2022, com a finalidade de julgar a fase de 

habilitação. em que pese ampla publicidade sob o julgamento supra, apenas compareceram na sessão os membros 

da Comissão Permanente-CPL. 

CONSIDERANDO o protocolo eletrônico sob o nº 527/2022 realizado pela empresa CLAUDINEI DE ANDRADE 

ALVES ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 21.873.172/0001-40 o qual fora juntada o atestado de capacidade 

técnica juntamente com a nota fiscal; 

CONSIDERANDO o protocolo eletrônico sob o nº 530/2022 realizada pela empresa INOX RIOSUL FABRICAÇÃO 

DE ARTIGOS DE METAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 19.162.911/0001-43 o qual fora juntada o 

atestado de capacidade técnica juntamente com a nota fiscal e termo de garantia; 

Concluísse portanto que ambas as empresas apresentaram documentos de Habilitação de acordo com o edital, 

suprindo as causas que lhe ensejaram suas respectivas inabilitações na sessão pública realizada em 10/08/2022. 

Restando HABILITADAS para este certame as empresas CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES ME e INOX 

RIOSUL FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL LTDA. 

 

Diante da ausência das representantes das demais licitantes visando a resguarda do princípio da ampla defesa, 

fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos quanto a fase de 

julgamento de habilitação, em caso decorra in albis será designada nova data para julgamento das propostas. 

 

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. 

 

 

 

 

_________________________                                                    ______________________________  

ISAIAS TOMCHAK LEFFER                                                        JOSÉ VANDERLEI DE CAMPOS 

Presidente da Comissão de Licitação                                           Membro 

Decreto 029/2022                                                                          Decreto 029/2022 

 

 

 

 

 


