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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Fevereiro de 2021, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2568, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  12/2021, Licitação nº 6/2021 - 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 que disponibilize profissional para prestar serviços de portaria e recepção, como também auxiliar nos serviços

de manutenção e conservação das instalações do prédio do Núcleo Educacional Municipal professor Claudino Locatelli e Núcleo

Educacional Municipal João Canton, para o período letivo de 2021, conforme Termo de Referência anexo III do edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  10/2021    (Sequência: 3)

Parecer da Comissão:

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2021, às treze horas e trinta minutos, a Pregoeira Jucilene Goldoni Caliari,

e membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 2568/2021 de 06 de janeiro de 2021, deram andamento

ao processo supra transcrito, para analisar o pedido de "INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA" e anulação do certame,

apresentado pela empresa LEOCIR TELLES DA SILVA ME e parecer jurídico anexo. Tendo em vista o princípio da

vinculação das propostas e o teor do artigo 41 da Lei de Licitações, a Comissão entende que não existem elementos

para justificar a anulação do certame licitatório. Especialmente em razão de que as propostas e os lances foram

voluntária e conscientemente ofertados pela empresa vencedora. A vinculação da proposta impõe aos participantes o

ônus de cumprirem com o valor proposto. Assim, a Comissão mantém o certame licitatório, eis que preenchidos todas

as exigências legais e por não haver qualquer nulidade a comprometê-lo.No mesmo sentido, o representante da

empresa encaminhou documento formal solicitando a assinatura do contrato, razão deverá ser convocado para assinar

o contrato no prazo complementar de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de serem adotadas as medidas legais

cabíveis.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pela Pregoeira

e a equipe de apoio presente ao final da sessão.

Item

Participante:

Especificação

9657

-

LEOCIR TELLES DA SILVA ME

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

1

Contratação de empresa que disponibilize profissional para

prestar serviços de portaria e recepção, como também

auxiliar nos serviços de manutenção e conservação das

instalações do Prédio do Núcleo Educacional Municipal

Professor Claudino Locatelli e Núcleo Educacional

Municipal João Canton,para o período letivo de 2019,

conforme especificações constantes no Edital.

SER 11,00  

0,0000

2.900,00    31.900,00   

Total do Participante -------->

31.900,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

31.900,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 JUCILENE GOLDONI CALIARI

LAUDECIR FRANCIO

TATIANE ZANELLA

SUZANA GIOMBELLI

JULIE REGINATO

FERNANDA PALUDO

Ipumirim,  26  de  Fevereiro  de  2021
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