
PROCESSO LICITÁTORIO 065/2025 

TOMADA DE PREÇO 009/2022 

ATA DA SESSÃO DE CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO DA TOMADA DE 
PREÇOS N.° 009/2022. 

 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de 
engenharia, em regime de empreitada global, regime de execução por preço unitário, 
para execução de obra para Reforma e Ampliação do Centro de Cultura e Eventos 
Claudino José Lippert, Centro, deste Município, com o concomitante fornecimento de 
materiais e mão de obra, de acordo com o projeto básico constante no Anexo "E" 
deste Edital. 
 

Ás nove horas  do dia  sete do mês de junho do ano de dois mil e  vinte e dois  
reuniram-se Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 
003/2022 de 5 de janeiro de 2022 sob a Presidência do Senhor Renan Vizzoto 
e  os membros, Bibiane Brock Ferreira e Amaurí Jose Auziliero, para realizar os 
procedimentos relativos a este Processo Licitatório n° 065/2022, modalidade 
Tomada de Preço 009/2022, menor preço global, inicialmente em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, realizou-se o recebimento da 
DESISTÊNCIA da proposta apresentada pela empresa ISMAEL ISAC 
THEODORO CNPJ 29.092439/0001-73, classificada em primeiro lugar a 
referida desistência se dá pelo fato de que a proponente sagrou-se vencedora 
na fase de propostas com o valor de R$ 1.048.873,05(um milhão e quarenta e 
oito mil e oitocentos e setenta e três reais e cinco centavos), ou seja a empresa 
alega sucessivos aumentos nos valores de materais de construção, a 
prestação dos referidos serviços está praticamente inexequível, não tendo 
condições a empresa de suportar estes constantes reajustes nos valores dos 
materiais, prejudicando assim a execução da obra, na sequência CONVOCA o 
licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa NATUREZA 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 22.039.363/0001-73, classificada em segundo 
lugar com o valor de R$ 1.096.202,41(um milhão e noventa e seis mil e 
duzentos e dois reais e quarenta e um centavo), para assinatura do contrato. 
Nada mais a constar encera-se a presente ata que após assinada será 
publicada no DOM(Diário Oficial dos Município) e no Site do Município 
www.paial.sc.gov.br. 
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