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ATA DESERTA - CONVITE N°089/2019 - SESI/SC  

 
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 10h, na 
sede da FIESC, instalaram-se os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação para 
proceder a abertura e julgamento das propostas comerciais do Convite, tipo menor 
preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte de coletores com avaliações de agentes químicos presentes no 
ambiente industrial (exemplos: Ácidos, Álcoois, Amônia Tolueno, Xileno, 
Percloroetileno, Acetona, Diclorometano, entre outros na forma de vapores, fumos, 
poeiras e nevoas), para atendimento das unidades do SESI Jaraguá do Sul e 
Guaramirim/SC, que serão entregues no IST – Instituto de Tecnologia Ambiental – 
Laboratório de Higiene Ocupacional do SENAI em Blumenau/SC, conforme condições 
e exigências do Edital e seus anexos.  

Iniciada a sessão, não compareceram empresas para participar do certame. 

A comissão Permanente de Licitação certificou-se que não foram recebidos envelopes 
para o certame via Correios ou via protocolo.  

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitação declarou deserta a licitação 
em referência.   

 

Justificativa: 

 

 Publicou-se o aviso de licitação no jornal Diário Catarinense, no Portal de 
Compras da FIESC e no Portal da Transparência da FIESC no dia 30/10/2019; 
 

 No mesmo dia, 30/10/2019 foi encaminhado convite à 6 empresas (3 empresas 
que nos enviaram orçamento e 3 cadastradas no Portal de Compras da FIESC);  
 

 02 empresas acessaram o Edital via Portal de Compras da FIESC. 
 

Nada mais havendo para registrar, às 10h15min encerrou-se a sessão. Eu, Francielle 
Pereira Moretti, lavrei a presente Ata que será assinada pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrence Brasil de Oliveira  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Luiz Cezar Goulart Andrade 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Fernando Pisani de Linhares 

Gerente de Administração – DICORP 
 


