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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇOS N. 19/2022 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ (FCT)  
 

INTERESSADAS: LUCCA COMUNICAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI 
                       OLHARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA 

 
 
Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois 
(21/07/2022), 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. 
19/2022 da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (FCT).  
 
Iniciada a sessão, o Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade dos 
envelopes. Passou-se à abertura respectiva, e colocou os documentos neles contidos à disposição dos 
presentes para que acreditassem com a rubrica em todas as vias e subsequente análise. 
 
Foram apresentadas as seguintes propostas abaixo listadas: 
 

 INTERESSADAS 
CLASSIFICADAS 

PORTE CNPJ 
REPRESENTANTE 

NA SESSÃO 
VALOR 

1 
LUCCA COMUNICAO 
VISUAL E 
ESTRUTURAS EIRELI 

ME 34.322.991/0001-40 
Sem representantes 

na sessão 
R$ 506.757,60 

2 

OLHARTE 
COMUNICACAO 
VISUAL LTDA 
 

ME 17.508.739/0001-01 
Sem representantes 

na sessão 
R$ 614.895,00 

 
Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitações declara VENCEDORA a empresa LUCCA 
COMUNICAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI, com o valor total de R$ 506.757,60 (quinhentos e 
seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), sendo este o menor valor 
apresentado entre as propostas classificadas.  
 
Ficam os interessados cientes do inteiro teor desta ata de Julgamento da Proposta de Preço, para, 
querendo, apresentar recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC). 
 
Nada mais a tratar, encerra-se a sessão e lavra-se a presente ata, que segue assinada pela Comissão 
Permanente de Licitações. 
  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 
 

 
LUÍS EDUARDO PEIXE 

Presidente 

 
ALEXANDRE WILLIAM ZOMER 

Membro  

 
RAQUEL CRISTINA CUNHA TESKE 

Membro 
 
 


