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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Fevereiro de 2018, às 10:20 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  003/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  18/2018, Licitação nº 10/2018 - 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 empresa para a prestação de serviços de 1 (um) professor de coral, para idosos inseridos no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por uma carga horária de 6 (seis) horas mensais, com comprovada especialização em língua
italiana, cursos de música, canto, voz, curso de técnica vocal, partitura, teclado, piano e experiência em regência de coral com
certificação; prestação de serviços de capoeira, para crianças e adolescentes inseridas no Serviço de Convivência e

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitações
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamentos dos participantes. Após análise das documentações de
Credenciamentos. Verificou-se que todos os participantes possuem representantes devidamente credenciados e
comprovaram seus enquadramentos como ME poderão usufruir dos respectivos benefícios. O Pregoeiro então
solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações e
que rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, as
representantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos
envelopes contendo as propostas financeiras das proponentes. Após abertura dos envelopes contendo as propostas,
constatou-se que os participantes cumpriram as conformidades exigidas no Edital, constatado que as propostas
apresentadas pelas proponentes atenderam os requisitos editalícios e que os preços ofertados estão de acordo com o
preço máximo previsto no Edital supracitado. Declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais, de
acordo com o histórico do Pregão em anexo.

Item

Participante:

Especificação

2951 - VITTORAZZI & ALVES LTDA

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

2 Prestação  de  serviços de capoeira, para crianças e
adolescentes inseridos nos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por uma carga horária
de 08 (oito) horas semanais, totalizando 32 horas mensais,
com a disponibilização de um professor (a) de capoeira
habilitado e capacitado em contramestre em capoeira de
Angola.

Ser 10,00  0,0000 1.920,00    19.200,00   

Total do Participante --------> 19.200,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3288 - ALCEDIR CAPELETTI 03007242924

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

1 Prestação  de  serviços de coral, para idosos inseridos no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
SCFV, por uma carga horária de 6 (seis) horas mensais,
com comprovada especialização em língua italiana, cursos
de música, canto, voz, curso de técnica vocal, partitura,
teclado, piano e experiência em regência de coral com
certificação.

Ser 10,00  0,0000 1.400,00    14.000,00   

Total do Participante --------> 14.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 33.200,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 

CNPJ:

RUA PEDRO BORTOLUZZI

C.E.P.:

01.551.148/0001-87

89862-000 - Bom Jesus - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  10/2018 - PR

18/2018

18/2018

02/02/2018

Folha:  2/2

 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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

JORGE ENDRYGO BRINKER

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

CLECI HOCHMANN NARCISO

ROSANE SIQUEIRA

Bom Jesus,  26  de  Fevereiro  de  2018

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

 - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Adriano Vittorazzi - ................................................................. - Representante

Alcedir Capeletti - ................................................................. - Representante


