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CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL
PREFEITO INEZ COLETTI, LOCALIZADO NA RUA FREI CAETANO, Nº 148, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, E DO
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARALELA À BR-282, SALA 01, KM 462, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

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.

Ponte Serrada, 20/04/2022

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

FABIANA SCUSSIATO PEROSA

PRESIDENTE

JANICE DE FATIMA FARIAS

MEMBRO

PATRICIA GUIMARÃES

MEMBRO

SABRINA DOS SANTOS SCHULLER

MEMBRO

VIVIAN GIZELE MARCOLAN

MEMBRO

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

(LANCHONETE DO JUCA LTDA)

Jose David Marsango

No dia 20/04/2022 às 08:45 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 587/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 7/2022 na modalidade de
Concorrência. 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:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, as 8 horas e 45 minutos, reuniram-se na Sala de Licitações a

Comissão Permanente de Licitações designada pelo  decreto  n°  436/2022,  para julgar  a  licitação em epígrafe.  Registrasse
que protocolaram os envelopes n°1 e n°2 dentro do prazo estabelecido do edital as empresas: LANCHONETE DO JUCA e
MARILENE  FOPPA,  com  representantes  credenciados.  Ato  continuo,  a  Comissão  e  seus  representantes  rubricaram  os
documentos  do  credenciamento  e  também  os  envelopes,  e  foi  atestado  que  os  mesmos  se  encontravam  lacrados.
Foram  abertos  os  envelopes  de  habilitação  e  foi  constatado  que  ambas  estavam  aptas.  Em  seguida  foram  abertos  os
envelopes de proposta e foi constatados os seguintes valores: LANCHONETE DO JUCA para o itens 1 e 3 sendo: sala: n°1:
R$  1.379,46  (um  mil,  trezentos  e  setenta  e  nove  reais  e  quarenta  e  seis  centavos),  e  sala  n.3  R$  365,95  (trezentos  e
sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). A empresa MARILENE FOPPA apresentou para  o item 4 o valor de R$
1.000,00 (um mil reais). Desta forma foram declaradas VENCEDORAS. Deixada a palavra livre, ninguém fez uso da mesma.
Dessa maneira encerra-se a presente ata, onde todos passam a assinar.
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(MARILENE FOPPA ME)

MARILENE FOPPA


