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Concorrência Nº: 01/2021 - Objeto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR OFERTA, que tem como 

objeto a outorga onerosa de Concessão de direito real de uso de espaço físico, de propriedade do 

município, para desenvolvimento de atividades de comércio ou indústria, conforme especificações e 

condições constantes deste edital e seus anexos. 

PREÂMBULO 
 

Aos 20 dias do mês de setembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a comissão de licitações para 

realizar o Concorrência Nº: 01/21. 

DA SESSÃO 
 

A Comissão de Licitação prestou esclarecimentos de todos os procedimentos e demais regras 
constantes no processo para conhecimento de interessados e foi dado início à abertura de envelopes, 
todos os presentes tiveram oportunidade para vistoriar o local, ficando assim cientes de seu estado 
real. 
 

DA HABILITAÇÃO 
 

Aberto o Envelope de documentos do Licitante foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital.  
 
Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pelos integrantes da Comissão e pelos e 
colocados à disposição do Licitante para exame e rubrica 
 

DOS PARTICIPANTES 
 
Da presente licitação participaram as seguintes empresas: 
 
DOMINGO MATIAS DE LIMA 03284361863 – REPRESENTADA POR LILIAN APARECIDA DE LIMA 
ROCHA 
DIVINO DONIZETE DE SOUZA 18772499800 
 

DAS PROPOSTAS 
 

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas dos interessados. Verificou-se o 
valores ofertados considerando-os como aceitáveis, sagrando-se vencedoras as seguintes empresas: 
 
EMPRESA ITEM TIPO VALOR 

(R$) 
DIVINO DONIZETI DE SOUZA 01 BARRACÃO 242,00 
DIVINO DONIZETI DE SOUZA 02 BARRACÃO 484,00 
DOMINGO MATIAS DE LIMA 
03284361863 

05 LANCHONETE 500,00 

 



A Comissão comunicou o encerramento da concorrência. Assim sendo, deram por encerrados os 
trabalhos, com o conseqüente acompanhamento pela Comissão Permanente de Abertura e Julgamento 
de Licitações. 
 

ENCERRAMENTO 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela comissão de licitações e 
por todos os presentes, o processo será encaminhado à autoridade competente para que possa 
deliberar quanto à adjudicação e homologação. 
 
 
ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA MELO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
CLAUDINO GODOFREDO DE ASSUNÇÃO NETO PEREIRA - SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
LEONEL DONIZETI PERRI - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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DIVINO DONIZETE DE SOUZA 18772499800 


