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ATA DE REUNIÃO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

Nº. 040/2022 

Processo Licitatório:057/2022 

Modalidade Tomada de Preço:006/2022 

Aos vinte sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois as nove horas e dez minutos na 

sala de licitação do Município de Ouro Verde/SC reuniram –se os membros da Comissão de 

Licitação, designados através do Decreto Municipal nº. 3813/2022 reunirão –se na Secretaria 

Municipal de Administração, para proceder à abertura dos Envelopes 02, contendo à  proposta 

de preço, referente ao  Tomada de Preço 006/2022 TP. Inicialmente o Presidente fez 

referência aos trâmites legais acerca do presente certame e, por conseguinte realizou a 

abertura dos envelopes nº02 contendo à Proposta, das proponente participante. ADRIELE 

INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO –ME, CNPJ: 19.235.071/0001-00. 

 O Presidente juntamente com os membros verificou que a empresa cumpriu com todos os 

requisitos exigidos no item 6 desta peça editalicia.  O Presidente e membros procedeu os 

trabalhos relativo ao envelopes nº02 contendo as propostas das empresas participante: 

ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO –ME, CNPJ: 19.235.071/0001-00, conforme 

sua proposta de preços juntadas aos autos, os licitantes com os itens e lances: 

 Valor Máximo R$: 104.031,71  

Propostas 
apresentadas 
Classificada  

Licitante  Valor total (R$)  Situação  Data  

Sim  ADRIELE 
INNOCENCIO 
DE OLIVEIRA 
LAMONATTO –
ME 

R$: 103.927,19  Menor preço  27/07/2022  

  Ato continuo, o Presidente  e membros nos termos do item 11 concedeu o prazo para os 

participantes que, querendo apresentassem as suas interposição de recurso na sessão 

pública fase de julgamento da proposta, como não houve nenhuma manifestação para a fase 

de preços decaiu e prescreveu esse direito.  Fim dos trabalhos de julgamento das propostas, 

o presidente juntamente com os membros encerrou a presente sessão pública. O Presidente 

e a comissão Permanente de Licitação compreendem por superada esta fase enceram a 

presente sessão. Sem mais haver constar todos submetem esta ata.   

Ouro Verde/SC, 27/07/2022 

 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PRESIDENTE E MEMBROS 

 
 
 
____________________________________ 
ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA 
LAMONATTO –ME  
 

 
 
___________________________ 
ALMIR BALENA 
PRESIDENTE  
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_____________________________ 
 SIMONE SELIG DOS SANTOS  

MEMBRO 
 
 
 
 
_____________________________ 
DOUGLAS COSTACURTA 
MEMBRO 
 
 
____________________________ 
TERESINHA CAVALHEIRO DA 

MEMBRO 
 
____________________ 
ALEX TADEU DE OLIVEIRA 
MEMBRO/ ENGENHEIRO CIVIL 
 
 

 

 

 


