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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 18 de Fevereiro de 2014, às 08:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  6961, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  115/2014, Licitação nº 4/2014 - CC, na modalidade de Concorrência
p/ Compras e Serviços.

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:

PERMISSAO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  82/2014    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:   Ata referente ao julgamento da Propostas de Preços do Processo Licitatório 115/2014,  Edital de Concorrência
04/2014, cujo objeto é a PERMISSAO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXIN Aos dezoito dias do mês de
dezembro de dois mil e quatorze, às 08:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas,
reuniu-se a comissão de licitações para o julgamento da Proposta de Preço, apresentada nos autos do referido
processo. Após a analise dos autos do processo a comissão verificou que  JANDIR LUZ LUNARDI, representado pelo
Sr JANDIR LUIZ LUNARDI, participante do processo licitatório apresentou o termo de renuncia de recurso fase de
habilitação, fato este que permitiu que antecipadamente fosse aberto o envelope 02 contendo a proposta de preço das
empresas habilitadas no certame.   O envelope foi aberto analisado pela comissão de licitação e pelos licitantes,
constatou-se  que  apresentou a proposta de preço conforme edital, e foi constatado os seguintes valores R$ 2.555,00
( dois mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais. Da analise da proposta verificou que os preços unitários estão de
acordo com o edital, não tendo ultrapassado o limite estabelecido, sendo que a proposta apresentada foi aceita. Em
não havendo recurso o processo será encaminhado para processo de Adjudicação e Homologação. Esta ata será
publicada no site da prefeitura Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata.

 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.

MARCELO JOSE RITTER

CASSIANE FICAGNA CARVALHO

PRISCILA STANGA

LUIS CARLOS OSS

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  18  de  Fevereiro  de  2014
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