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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO 
MENOR PREÇO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 hs, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de 
apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E FERNANDA SCHERER MARZEC, designados 
conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de abril de 2018, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, 
que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violino (musica), destinada 
a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido 
pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto, tendo como valor 
máximo a importância de R$ 21.095,20 (vinte e um mil, noventa e cinco reais e vinte 
centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: 
WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833, o Sr. Wellington Sousa Costa. A 
Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão 
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a 
análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo 
os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a 
classificação da proposta, onde foi considerada como proposta válida consagrando-se 
vencedora a empresa subsequente:  

WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833 

Lote Item Produto/Serviço Unidad
e 

Quantidade Preço Preço 
total 

1 1 Prestação de serviço de aulas de 
Violino (musica), destinada a  
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de 
Talentos com carga horária de 14 
(quatorze) horas semanais num 
total de 56 (cinquenta e seis) 
horas mensais, desenvolvidos 
pela Secretaria de 
Cultura/Educação, deste 
Município de Planalto.  

H 560 37,00 20.720,00 

TOTAL 20.720,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se 
continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e 
considerada vencedora: WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833, em 
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para 
apresentar o envelope de nº 02 (dois) -  contendo os documentos de Habilitação. Que 
após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, 
foi constatado que o mesmo apresentou protocolo referente a emissão da certidão 
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simplificada, que após diligencia, foi verificado que o mesmo está de acordo com a 
legislação pertinente à emissão de documentos da Junta Comercial do Estado do 
Paraná e, para que o processo não fosse declarado frustrado, foi concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para o mesmo apresentar o documento oficial a fim de 
regularizar a situação, com fundamento no princípio da economicidade. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos 
membros da Equipe de Apoio e representante da licitante. 
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