MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 10.359/2018
Pregão Eletrônico nº. 041/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas.
Item

01

Unid.

Par

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

01

Tímpano 26” e 29” - Com afinação e
pedal/ cúpula em fibra de vidro, colunas
em alumínio fundido com 4 colunas
máster, mais 8 colunas de fixação,
cinturão em aço para apoio de cúpula
suspensa, com regulador de posição e
micro afinação, pedal para regulagem de
afinação com dupla ação, com rodas banda
larga com freios. Capa c/cobertura total e
tampão superior p/proteção de pele.

Temppus

R$ 15.465,00

R$ 15.465,00

Itens acima: COMERCIAL PAULUS LTDA. – EPP. – CNPJ. 17.665.337/0001-10
Item

02

Unid.

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

03

Caixa tenor de aro duplo. Medindo 014"p.
x 30 cm. Em madeira com formica
(branca) aro super reforçado de alumínio
cromado com pele aramida (kevlar) e pele
resposta. Suporte (colete) do tipo carrier
em alumínio, sistema de esteira especial
com dois esticadores automático, 12
afinações independente das peles, com
chave de afinação e um par de baquetas
apropriados. Capa protetora de nylon
c/alças e bolsa p/maçanetas.

Quasar

R$ 1.189,67

R$ 3.569,01

Itens acima: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI – ME
CNPJ. 28.453.974/0001-40
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 10 de agosto de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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