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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Janeiro de 2020, às 08:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  261/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  117/2019, Licitação nº 3/2019 - OU, na modalidade de Outras
Modalidades.

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:

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à locação de sala com o fim de exploração
de atividades de bilheteria e bagagem, nas dependências do Terminal Rodoviário Municipal, sito na Av. Porto Feliz s/nº, nesta cidade de
Mondaí, Estado de Santa Catarina, pelo período de 04 (quatro) anos, conforme especificações constantes na Relação dos Itens da
Licitação identificada como Anexo I a este Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Por determinação do presidente abriu-se o envelope da empresa habilitada na fase anterior, constatando-se:  a
empresa NAIR ELDA FICAGNA EIRELI, apresentou o valor unitário de R$ 172,90 (cento e setenta e dois reais e
noventa centavos) para o item, totalizando para um período de 48 (quarenta e oito meses) um valor R$ 8.299,20 (oito
mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos).  Desta forma, em análise dos valores propostos com os
estipulados pela Administração no presente Edital, constatou-se que a empresa NAIR ELDA FICAGNA EIRELI
enquadra dentro do limite previsto. Tendo em vista a adequação do valor proposto pela Administração, a CPL
classificou a proposta da empresa, declarando-a vencedora do Certame. Pela Comissão foi determinada a publicidade
desta decisão no site do município na rede mundial de computadores, além do encaminhamento à Autoridade
Competente, para as providências cabíveis. Nada mais havendo, encerra-se a Sessão Pública de análise e
julgamento das propostas, da qual lavra-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão presentes e
empresa participante.

Item

Participante:

Especificação

10158 - NAIR ELDA FICAGNA EIRELI

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

1 CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título
remunerado destinado exclusivamente à locação de sala
com o fim de exploração de atividades de bilheteria e
bagagem, nas dependências do Terminal Rodoviário
Municipal, sito na Av. Porto Feliz s/nº, nesta cidade de
Mondaí, Estado de Santa Catarina, pelo período de 04
(quatro) anos, conforme especificações constantes na
Relação dos Itens da Licitação identificada como Anexo I
do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e
efeitos.

MÊS 48,00  NAIR ELDA
FICAGNA EI

0,0000 172,90    8.299,20   

Total do Participante --------> 8.299,20   
_________________________

Total Geral ----------------------> 8.299,20   
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 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.

 FÁBIO JUNIOR BLANK

EVANDRO CARLOS BACK

IVALINO DE OLIVEIRA

Mondaí,  8  de  Janeiro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - SUPLENTE

 - ........................................ - SUPLENTE

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

NAIR ELDA FICAGNA - ................................................................. - Representante


