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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA JULGAMENTO DOS ENVELOPES 
“PROPOSTA DE PREÇOS” REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N.º 01/2019. 
 
TOMADA DE PREÇO N.º 01/2019 

SOLICITAÇÃO Nº 50/2019 

PROCESSO Nº 64/2019  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem de móveis planejados, 
conforme layout e projetos propostos por técnico contratado para este fim (projetos em anexo), visando 
atender o plenário Vereador José Chiqueto e plenário do edifício Vereador José Turchetti, do prédio da 
Câmara Municipal de Louveira, conforme termo de referência e aludidos projetos. 
Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala de Reunião da 
Câmara Municipal de Louveira, a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 
86/2019, reuniu-se para análise, classificação e julgamento das propostas de preços das empresas 
habilitadas. Inicialmente foi realizado o credenciamento da representante da empresa: LAS-CIO MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP, representado neste ato por Sr NEWTON DE OLIVEIRA JUNIOR, portador da 
cédula de identidade RG 79.878.88 SSP/SP inscrito no CPF: 021.206.058-90 e para as demais empresas os 
representantes são os mesmos. Ato contínuo a Comissão passou a abertura dos envelopes das empresas 
habilitadas, procedendo-se a verificação das propostas, declarando abaixo; 

 L.S.K.L. MARCENARIA LTDA-EPP, primeira classificada ofertando o valor total de R$ 58.716,00 
(cinqüenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais); 

 LCSX LTDA – ME, segunda classificada ofertando o valo total de R$ 68.872,10 (sessenta e oito mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos); 

 I J LANZA MÓVEIS EIRELI - EPP, terceira classificada ofertando o valor total de R$ 69.520,00 
(sessenta e nove mil, quinhentos e vinte reais); 

 LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP, quarta classificada ofertando o valor total de R$ 
73.390,00 (setenta e três mil, trezentos e noventa reais); 

Assim, a Comissão Permanente de Licitações DECLARA vencedora a empresa L.S.K.L. MARCENARIA LTDA-
EPP, primeira classificada ofertando o valor total de R$ 58.716,00 (cinqüenta e oito mil, setecentos e 
dezesseis reais). Foi perguntado às licitantes se tinham algo a declarar e todos declinaram o uso da palavra. 
Em face do ocorrido, abre-se o prazo para a interposição de recurso, após a publicação oficial, conforme 
disciplina o artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. Nada 
mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 10:50h, lavrando-se a presente Ata que vai assinada 
pela Comissão Permanente de Licitações e licitantes presentes. 
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