
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 
ATA DE RETIFICAÇÃO – ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 
TOMADA DE PREÇOS N. 14/2022 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ (FCT)  

 
 
INTERESSADAS: DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

                       PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 
                       SCHUMANN METALURGICA LTDA (inabilitada) 

 
Às onze horas do vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois (27/06/2020), na 
Sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, n. 700, Centro, em Timbó/SC, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n°. 568, de 20 de 
dezembro de 2021, alterada pelas Portarias n. 701, de 16 de fevereiro de 2022, e n. 959, de 27 de 
junho de 2022, com a finalidade de retificar, diante da constatação de erro material, a ata da abertura 
e julgamento das propostas de preço, lavrada no dia 17/06/2022, por esta comissão, no procedimento 
licitatório de Tomada de Preços n. 14/2022 da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (FCT).  
 
Constatado o erro material na data indicada no primeiro parágrafo da referida ata, a Comissão 
Permanente de Licitações decide proceder à retificação devida.  
 
Onde se lê:  
 

“Às catorze horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte 
e dois (17/05/2022), na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros 
da Comissão de Licitações, designada pela Portaria n. 568, de 20 de dezembro de 2021, 
alterada pela Portaria n. 701, de 16 de fevereiro de 2022, com o objetivo de proceder à 
abertura dos envelopes de Proposta de Preço das empresas habilitadas e seu respectivo 
julgamento no processo licitatório de Tomada de Preços n. 14/2022 da Fundação de 
Cultura e Turismo de Timbó (FCT).” 

 
Leia-se:  
 

“Às catorze horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e 
vinte e dois (17/06/2022), na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os 
membros da Comissão de Licitações, designada pela Portaria n. 568, de 20 de dezembro 
de 2021, alterada pela Portaria n. 701, de 16 de fevereiro de 2022, com o objetivo de 
proceder à abertura dos envelopes de Proposta de Preço das empresas habilitadas e seu 
respectivo julgamento no processo licitatório de Tomada de Preços n. 14/2022 da 
Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (FCT).” 

 
Os demais itens da ata permanecem inalterados. 
 
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e demais interessados presentes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 
 

 
LUÍS EDUARDO PEIXE 

Presidente 

 
RAQUEL CRISTINA CUNHA TESKE 

Membro 

 
LOURDES MOSER 

Membro 

 


