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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 28 de Setembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  2691, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  124/2022, Licitação nº 50/2022 - 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:

registro de preços, para contratação de serviços de arbitragem, para diversas modalidades esportivas a serem realizadas durante o

exercíco de 2022 e 2023, para a formação de REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES, conforme descrição do

anexo I e II e Termo de Referência do anexo III do edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  69/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, a Comissão de Licitação

nomeados através do Decreto nº 2691/2022 de 17 de agosto de 2022, reuniram-se para dar início ao embate licitatório,

acima mencionado. Aberta a seção pública, foi constatado, que não compareceram interessados a participar do Processo

acima transcrito. Diante disso, a Comissão decide declarar o certame como deserto. Comunica-se o Prefeito Municipal.

Nada mais havendo a tratar encerra-se a presente ata que será assinada pelos membros da Comissão presente.

 COMISSÃO:

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