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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO E 
JULGAMENTO DO EDITAL REFERENTE AO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 15:30hs, 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 recebimento de documentos e julgamento do ganhador 
referente 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, o representante da empresa: WELLINGTON 

SOUSA COSTA 38784155833, o Sr. Wellington Sousa Costa apresentou o 
documento Certidão Simplificada, que após ter sido rubricado pela pregoeira, equipe 
de apoio e licitante participante, foi constatado que o mesmo estava em consonância 
com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a 
referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto ao resultado, 
havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. A pregoeira 
em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em 
favor da empresa WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ Nº 29.725.101/0001-01 situada na Rua Rodolfo Ulrich, nº 2363, 
Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em 1º lugar 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, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. 
Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será 
encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos 
inerentes a esta licitação. 
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. 
 
 

CARLA SABRINA 
RECH MALINSKI 

Pregoeira 
068.626.699-40 

 

 CEZAR AUGUSTO 
SOARES 

Presidente 
066.452.549-03 

 FERNANDA SCHERER 
MARZEC 
Membro 

083.050.509-12 

 
                                                                  

 

WELLINGTON SOUSA COSTA 
Wellington Sousa Costa 38784155833 

 

 

 


