
 ATA I _ CC 005/2019 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede 

da Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de Licitações, presentes 

os membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 084/2019, MARIA ISABEL PRECHT E 

SOUZA, Presidente, MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS e ALESSANDRA REIS 

DA SILVEIRA, membros, foi aberta a Carta Convite número zero cinco barra dois mil e 

dezenove, que tem como objeto a contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com a finalidade de ministrar 

as oficinas de artesanato, recreação e música, nos termos do Projeto anexo ao edital e que 

passa a fazer parte integrante do mesmo. No momento da abertura houve a participação dos 

seguintes licitantes: PATRÍCIA FERNANDA FORTES FAGUNDES, microempreendedor 

individual, representada por Patrícia Fernanda Fortes Fagundes, portador do RG 1098903782; 

JORDAN PEREIRA MARTINS, microempreendedor individual, representada por Jordan 

Pereira Martins, portador do RG 4047704491; e, ROSANA ISARA PETERMANN, 

microempreendedor individual, representada por Rosana Isara Petermann, portador do RG 

4009393614. Pela Comissão Permanente de Licitações foi julgado o envelope no. 01 

(documentação) apresentado pelas empresas acima identificadas. Após análise das mesmas 

constatou-se que todos os participantes atenderam as exigências do edital, restando, portanto, 

habilitadas. Os participantes, por seus representantes, declaram expressamente na presente ata 

que renunciam ao prazo de recurso referente a fase de habilitação. Em sendo assim, a 

Comissão procedeu na abertura do envelope numero dois (proposta), sagrando-se vencedora 

no item 01, ROSANA ISARA PETERMANN, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) por 

hora/aula; item 02, JORDAN PEREIRA MARTINS, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) por 

hora/aula; e, item 03, PATRÍCIA FERNANDA FORTES FAGUNDES, pelo valor de R$ 

20,00 (vinte e um reais) por hora/aula, conforme disposto na tabela abaixo: 

Item  Descrição Jordan Patrícia Rosana 

001 Oficina de Artesanato, nos termos e 

condições estabelecidas no edital e Anexo I.  

Não 

cotou 

Não cotou 20,00 

002 Oficina de Recreação, nos termos e 

condições estabelecidas no edital e Anexo I. 

20,00 Não cotou Não cotou 

003 Oficina de Música, nos termos e condições 

estabelecidas no edital e Anexo I. 

Não 

cotou 

20,00 Não cotou 

Registra-se que as empresas participantes, por seus representantes, renunciaram ao prazo de 

recurso referente a fase de propostas. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a 

presente ata, a qual, após lida e aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes. 


