
 

ATA CIRCUNSTANCIAL DA SESÃO 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 16/09/2022, 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 Menor Valor Global. Conforme publicação ocorrida em 

13/09/2022 no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Edição nº3975, página 1032, publicação nº 4174607, ficou 

estabelecida a data supra para abertura e julgamento das propostas. 

Foi solicitado aos presentes que rubricassem e que conferissem a inviolabilidade dos envelopes contendo as 

propostas das licitantes habilitadas, logo foram abertos e colocados à disposição dos presentes para exame, 
constatou-se nas propostas que: Todas as empresas apresentaram propostas de acordo com edital. Sendo que 
assim segue o resultado classificatório: 

Licitante Valor total (R$) Classificação 

6271 - CLAUDINEI DE ANDRADE ALVES  52.900,00 1º Lugar 

6274 - INOX RIOSUL FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL 

LTDA 

 59.319,55 2º Lugar 

Concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recursos quanto as propostas 

o representante da empresa INOX RIOSUL FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA declara expressamente 

intenção de recorrer quanto a classificação das propostas alegando que a empresa CLAUDINEI DE ANDRADE 

ALVES apresentou sua proposta em desacordo com o edital, ou seja, material de qualidade inferior que não é 

aprovado pela vigilância sanitária, inviabilizando a competição. 

Diante da ausência de todos os representantes das licitantes, em que pese devidamente intimadas por publicação 

em Diário Oficial, de igual maneira, disponibilizado em site oficial, visando  resguardar do princípio da ampla defesa, 

fica estabelecido o prazo para apresentação de recursos quanto a fase de 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. 

Comissão permanente de licitações Empresa/ Representante 
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