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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza nas dependências da Delegacia da Polícia Civil, a ser realizado nas 

segundas feiras, no período vespertino, das 13h30 às 17h30. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 11 de fevereiro de 2022, às 14h00, na sala de reuniões, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe 

de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para julgamento das propostas de 

preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos na Licitação 

nº. DL03/2022, na modalidade de Dispensa por Justificativa. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 4374 - TANIA MARIA BENDER SCHELL 02138278913 (22.779.942/0001-52) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 17810 - Prestação de serviços de limpeza nas 

dependências da Delegacia da Polícia Civil, a ser 

realizado nas segundas feiras no período da tarde, das 

13h30 às 17h30. 

O presente contrato tem como objeto a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de 

limpeza nas dependências da Delegacia da Polícia 

Civil, a ser realizado nas segundas feiras, no período 

vespertino, das 13h30 às 17h30 

Dia  41  70,00  2.870,00 

Total (R$):  2.870,00 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 11 de fevereiro de 2022. 
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REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
Presidente 
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MARCIO MARASCHINI 

Membro 
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MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 
Membro 
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LIZIANE KLEIN GAERTNER 

Membro 
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ADEMAR GRAVE 

Membro 

 

 

 

 


