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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Maio de 2018, às 08:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  7995, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  64/2018, Licitação nº 30/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

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:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - GAITEIRO.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  32/2018    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Ata referente ao Processo Licitatório 64/2018, Edital de Pregão Presencial 30/2018, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE MÚSICA - GAITEIRO.  Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 08h30min, na sala
de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, para abertura e
julgamento das propostas e da documentação das empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram
tempestivamente os envelopes de proposta e documentação, bem como, credenciaram-se as seguintes empresas:    *
IDOLINDO ZUCCO - MEI;  Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento verificou-se
que a empresa que entregou os envelopes está apta a participar do certame.   Ato contínuo, foram disponibilizados os
documentos de credenciamento e os envelopes para que a licitante e membros da comissão rubricassem, atestando a
sua inviolabilidade. Sendo que não houve nenhum questionamento.  Após, o pregoeiro determinou a abertura do
envelope contendo a proposta do participante, sendo disponibilizado ao licitante e Comissão, para que conferissem a
validade da proposta e rubricassem a mesma. Sendo que não houve nenhum questionamento.   Após o pregoeiro
passou a lançar o licitante e seus respectivos valores de proposta no sistema.   Foi aberto para a etapa de lances para
os itens, por ser procedimento padrão do sistema informatizado independente de haver apenas um participante. Neste
momento o Pregoeiro busca negociar com o participante para obter a proposta mais vantajosa, tendo ocorrido
conforme quadro comparativo e histórico de lances anexo. Na etapa de lances ocorreu regularmente, sem nenhuma
ocorrência.  Posteriormente passou-se a abertura dos envelopes da documentação de habilitação da participante
vencedora. Sendo que a empresa apresentou toda documentação exigida no edital.   A empresa participante renuncia
ao prazo recursal.   Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

Item

Participante:

Especificação

11020 - IDOLINDO ZUCCO 25140507900

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 SERVIÇO DE MÚSICA - GAITEIRO - COMPETINDO AO
CONTRATADO, FORNECER GAITA-ACORDEON DE NO
MÍNIMO 80 BAIXOS, BEM COMO EVENTUAIS
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ANIMAÇÃO DOS
EVENTOS, QUANDO FOR CHAMADO.

h 350,00  0,0000 98,00    34.300,00   

Total do Participante --------> 34.300,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 34.300,00   
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 COMISSÃO:

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.

 RAFAEL FÁBIO TREVISAN

CAROLINA ROSALEN PIVA

CAMAR FATIMA VALANDRO TOFOLI

SIMONE GUERRO TOSETTO

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  21  de  Maio  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - AGRÔNOMA

 - ........................................ - MONITOR SOCIAL I

 - ........................................ - TÉCNICO EM CONTABILIDADE


