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Às nove horas e do dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do setor
de licitações da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, reuniu-se a Comissão de Julgamento de
Licitações designada pela portaria de nº 448/2022 de 02 de junho de 2022, o Sr. Rafael Kretzer, a Sra.
Kerollen Priscilla Silva e a Sra. Anelize Cunha, membros da comissão. Estando ausentes o Sr. Renato
Lazzarin e Sra. Priscila Rosa Pacheco, membros da comissão, por motivos alheios à sua vontade. Dando
prosseguimento à Sessão Pública designada pelo “AVISO TOMADA DE PREÇOS 26.2022”, de abertura do
envelope Proposta de Preços lacrado da empresa INSTALADORA SANTA CRUZ EIRELI da Tomada de
Preços nº 26/2022. A Senhora Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade do
envelope. Aberta a palavra não houve manifestação. A Senhora Presidente, em prosseguimento, passou
à abertura do envelope da Proposta de Preço. Em prosseguimento aos trabalhos, a Presidente informou
aos presentes, a seguinte proposta: R$ 498.769,71 (quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e
sessenta e nove reais e setenta e um centavos) da empresa INSTALADORA SANTA CRUZ EIRELI, sendo
considerada a vencedora da presente tomada de preço, divulgado o resultado do julgamento, ficando a
parte intimada do resultado. Não houve nenhuma solicitação de recurso para manifestação e registro
em ata. Em nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata,
que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, e, por mim Rafael Kretzer que
secretariei a sessão.

São Pedro de Alcântara, 22 de junho de 2022.
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