
 

ATA CIRCUNSTANCIAL DA SESSÃO DE LICITAÇÃO TP13/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de poços artesianos com 

estrutura completa, conforme descrição detalhada no termo de referência. 

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 14:01, 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 TP13/2022- 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 nº 3975, página 1032, publicação 4174674, 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 a disposição dos presentes para exame, 

constatou-se nas propostas que a empresa OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA descumpriu 

o item 9.5 do edital, restando assim, por via de consequência, sua proposta desclassificada. As demais empresas 

apresentaram propostas de acordo com edital. Sendo que assim segue o resultado classificatório: 

Licitante Valor total (R$) Classificação 

5967 - L&G POCOS ARTESIANOS LTDA  182.364,64 1º Lugar 

6276 - MATERIAGUAS BAHIA POCOS ARTESIANOS LTDA  195.169,94 2º Lugar 

5968 - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA 238.597,89  3º Lugar 

6294 - OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS 

LTDA 

226.076,45 DESCLASSIFICADA 

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 eventuais recursos quanto a fase de julgamento das propostas, caso 

não haja manifestação das licitantes, automaticamente será adjudicado o objeto ao primeiro colocado. 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, declara vencedora desta licitação a empresa: 

Fornecedor Menor valor (R$) 

L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 182.364,64 

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 

 
 

________________________ 
ISAIAS TOMCHAK LEFFER 

PRESIDENTE 

 
 

__________________________ 
JOSÉ VANDERLEI DE CAMPOS 

MEMBRO 

  


