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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO Nº: 23/2022 

 

 

 Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 

preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial. 

 

 Objetivo da Licitação: 

 Prestação de serviços de aula prática e teórica de violão, escaleta e 

acordeon para crianças e adultos da comunidade. 

 

 ÀS 14:00 horas do dia quatro do mês de Fevereiro do ano de dois mil e 

vinte e dois, na sala da comissão permanente de licitações, reuniram-se o 

Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e o representante da empresa 

interessada em participar do certame. 

 

 Participantes do Pregão: 

Empresa: Volmir Felício Gonçalves - MEI 

CNPJ: 17.370.274/0001-75 

Representante Legal: Volmir Felicio Gonçalvez 

CPF: 952.308.070-91  

 Realizado o credenciamento da empresa, procedeu-se a abertura do envelope 

01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, analisaram 

a descrição do item ofertado pela empresa, decidindo pela classificação da 

proposta. O representante da empresa participante declarou que a proposta está 

plenamente de acordo com o Edital. 

 

 As seguinte propostas foram apresentadas: 

Item: 1 - 864,0000 H - Prestação de serviços de aula prática e teórica de 

violão, escaleta e acordeon 

Volmir Felício Gonçalves - ME. = R$ 50,0000  

 Sessão de Lances: 

Item: 1 - 864,0000 H - Prestação de serviços de aula prática e teórica de 

violão, escaleta e acordeon 

Volmir Felício Gonçalves - ME. = R$ 50,0000 Valor Final  

   Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da 

licitante vencedora, após a análise constatou-se que a Empresa Volmir Felicio 

Goncalves, inscrito no CNPJ sob nº 17.370.274/0001-75, apresentou a Certidão 

Negativa De Débitos Relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

vencida. Como a mesma é uma Empresa MEI, o mesmo tem o prazo estabelecido na Lei 

8.666 para apresentação da Certidão em vigor.  

   Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata à 

empresa que solicitar.  Barão de Cotegipe, quatro de Fevereiro de dois mil e 

vinte e dois. 

___________________________________ 

Renan Giacomeli 

Pregoeiro  

___________________________________ 

Docimar Capeletti 

Equipe de Apoio 

___________________________________ 

Ivonete Sbardeloto 

Equipe de Apoio 

___________________________________ 

Carla Cristina Padilha Machado 

Equipe de Apoio 

___________________________________ 

Volmir Felício Gonçalves - MEI 

Volmir Felicio Gonçalvez 


