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Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

OBJETO OBRA ILUMINAÇÃO RUA CHAPECOZINHO..

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os participantes com suas propostas e documentação, devidamente credenciados, procedeu-se com a
abertura  das  documentação,  que  após  conferidas  e  estando  tudo  certo  e  com  renuncia  verbal  dos  presentes  quanto  a
recursos, decidiu-se, pela abertura também dos envelopes propostas e que após conferidos e estando tudo de acordo com
o  que  previa  o  edital  o  mesmos  foram  classificados,  não  tendo  mais  assuntos  a  tratar  se  encaminha  a  presente  a
apreciação da autoridade competente, para os atos finais.

Reuniram-se no dia 24/06/2022, as 15:16 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 31/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 62/2022 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: DEJANIR ANTUNES

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 PROJETO OBRA ILUMINAÇÃO RUA CHAPECOZINHO. -
PROJETO OBRA ILUMINAÇÃO RUA CHAPECOZINHO.

1,000 UND DJ 119.200,0000 119.200,00

119.200,00Total do Participante:
119.200,00Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Entre Rios, 24/06/2022

PRESIDENTE

CARLOS ALEXANDRE LISE

SECRETARIO

CRISTIANO MORESCO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DEJANIR ANTUNES

DEJANIR ANTUNES


