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Ata n° 05/2018 
 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, os membros da Comissão de 

Licitações, Sra. Séfora Ester Freschi – Presidente, Sra. Morgana Fantin – Membro e Sra. Bruna  Pasquali – 

Membro,  reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, para abertura e análise dos documentos 

constantes nos envelopes nº 01 – documentação, da Carta Convite nº 01/2018, que trata da Contratação de 

empresa para locação de estruturas para o evento Abertura da Vindima  que será realizado no Município 

de Monte Belo do Sul/RS nas datas de 24 a 28 de janeiro de 2018. Foram convidadas as seguintes empresas:  

MARINEZ VAZ CATARINO – ME, PRODUÇÕES KIKO DUARTE LTDA – ME, SONORIZAÇÃO OPEN DOOR LTDA – 

ME, VIBE LOCAÇÕES LTDA, das empresas convidadas apenas a empresa VIBE LOCAÇÕES LTDA participou. A 

empresa Dinâmica Ltda EPP manifestou interesse na participação do certame, sendo que efetuou o devido 

cadastro junto ao Município. Participaram de sessão o Sr. Flavio Dorneles Ebert, representando a empresa 

Dinâmica Ltda EPP mediante procuração, e a Sra. Lidiane Mariela Gomes, representando a empresa Vibe 

Locações Ltda. Apesar de participarem apenas duas empresas, foi dado prosseguimento ao certame, em 

razão da urgência da contratação. Os participantes concordaram com o prosseguimento do certame. 

Abertos os envelopes nº:01 – Habilitação. Todas as empresas participantes foram habilitadas. As empresas 

participantes manifestaram através de seus representantes renúncia em razão do prazo recursal. Aberto os 

envelopes Número 02 – Propostas: verificou-se que a empresa Vibe Locações Ltda apresentou proposta no 

valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais) e a empresa Dinâmica Ltda EPP apresentou 

proposta no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reias) restando portanto como vencedora 

a empresa Dinâmica Ltda EPP. Nada mais havendo a tratar esta ata é encerrada e assinada pelos membros 

da Comissão de Licitações e licitantes. Monte Belo do Sul, dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e 

dezoito.  Em tempo: Verificou-se que a certidão negativa do FGTS da empresa Dinâmica, está vencida. Em 

consulta ao site do FGTS, foi emitida Certidão atual, a qual apresenta-se regular. 

Séfora Ester Freschi                 Morgana Fantin                         Bruna Pasquali 
Presidente CPL                            Membro CPL                             Membro CPL 
 

 
 

 


