MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
Ata nº 03
LICITAÇÃO Nº 024/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1907/2018
Ata de abertura de novas propostas, análise das novas propostas, tabulação dos preços, sessão de
lances, classificação das propostas, análise da documentação habilitatória e demais atos
inerentes ao certame
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 9h00min, reuniram-se o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 1392/2018, para os procedimentos inerentes à licitação
em epígrafe. São licitantes as seguintes empresas: ANA PAULA BLAUTH, inscrita no CNPJ sob nº
28.986.113/0001-27; ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CAMPO BOM, inscrita no CNPJ sob nº
22.548.456/0001-23; MARCIANO PANIZZI ME, inscrita no CNPJ sob nº 28.113.219/0001-16;
SALETE MACIEL DA SILVA ESPORTES, inscrita no CNPJ sob nº 26.337.169/0001-25. Somente a
licitante Salete mandou representante para estar presente nesta sessão. Dando seguimento ao processo,
é aberto o invólucro nº 01, da nova proposta da licitante Salete Maciel, tendo em vista que somente
esta licitante apresentou nova proposta até a data determinada na Ata nº 02; assim as demais licitantes
continuam com proposta desclassificada. Da análise da nova proposta da licitante Salete restou
constatado o seguinte: apresentou em conformidade com o edital e escoimada das inconformidades
elencadas na Ata nº 01, restando classificada. Os preços propostos, os valores negociados e os valores
finais constam na tabela abaixo.
Item

01

02

Descrição
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
Futebol de Campo
TRIO DE ARBITRAGEM: composto
por um árbitro, dois auxiliares e um
mesário, para jogos de futebol de
campo, incluindo todas as despesas
com alimentação e deslocamento até
onde serão realizados os jogos, tudo
em conformidade com o Projeto Básico
e o edital.
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
Futebol de Salão
DUPLA
DE
ARBITRAGEM:
composto por dois árbitros e um
mesário, para jogos de futebol de salão,
incluindo todas as despesas com
alimentação e deslocamento até onde
serão realizados os jogos, tudo em
conformidade com o Projeto Básico e o
edital.

Ocorrência
Propostas
Negociado

Propostas
Negociado

Ana
Paula
495,50
Desclass
ificada

Associaçã
o
406,10
Desclassi
ficada

Marciano
500,04
Desclassifica
da

228,51
Desclass
ificada

194,66
Desclassi
ficada

230,00
Desclassifica
da

Salete
Diego
448,00
406,00

195,00
190,00

Registra-se que, com relação à planilha de custos apresentada pela licitante Salete, já fica agora
convocada para apresentar nova planilha, ajustada proporcionalmente com o valor final proposto, em
até 02 (dois) dias úteis após a homologação deste certame. Declarada até então vencedora dos dois
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itens a licitante Salete. Mantidos fechados e rubricados por todos os presentes os invólucros nº 02 das
licitantes Ana Paula, Associação de Árbitros e Marciano Panizzi, e aberto o invólucro nº 02 da
licitante Salete, restou constatado o seguinte: atendeu plenamente ao requerido no edital, restando
habilitada. Nenhuma manifestação de apresentação de qualquer recurso. A licitante Salete declarada
vencedora se compromete, mediante sua assinatura a seguir, de cumprir todas as exigências previstas
no Projeto Básico e na minuta contratual. A licitante Salete, declarada vencedora deverá, antes da
contratação, apresentar todos os documentos habilitatórios que estiverem vencidos na data da
contração, bem como manter sempre válidos todos estes documentos durante toda a vigência do
contrato. Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e representante presente. Sessão encerrada às 14h52min.
PREGOEIRO E EQUIPE APOIO

Vicente Alenir da Silva

Edinara Terres da Silva

Mariana dos Reis Pinto

LICITANTE

SALETE MACIEL DA SILVA ESPORTES, inscrita no CNPJ sob nº 26.337.169/0001-25
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