
 

ATA CIRCUNSTANCIADA 

(Processo Licitatório nº 24/2020) 

 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na cidade de Campo Alegre, às 

quatorze horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, se reuniram em sessão pública, Josiane dos Santos, 

Maria Cristina Marciniak Munhoz e Daniela Saldanha, membros da Comissão Permanente de 

Licitações, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 24/2020, modalidade Concorrência, para 

procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem 

por objeto a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO À PARTICULAR DA QUADRA 

POLIESPORTIVA SINTÉTICA “MARCO AURÉLIO ENGLER” SITUADA “PRAÇA SOFIA RUDNICK 

BAPTISTA” NA RUA GENEROSO FRAGOSO, Nº 194, DISTRITO DE FRAGOSO, NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO ALEGRE. Inicialmente a Presidente declarou aberta a sessão, nominando os presentes, 

recebendo os envelopes (documentos e proposta) do único proponente Pessoa Física:  Wellington 

Tadeu Machado – 101.476.009-79. Participou da sessão o Sr. Wellington Tadeu Machado. O 

julgamento e a classificação da proposta são através do critério de MAIOR VALOR MENSAL DA 

TAXA DE OCUPAÇÃO, que não poderá ser inferior a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 

Procedeu-se na abertura do Envelope contendo a documentação, do único proponente. Os 

documentos foram analisados e rubricados pela comissão e pelo representante credenciado na 

sessão, o licitante foi declarado HABILITADO pela Comissão de Licitação. O licitante apresentou a 

declaração de desistência de recurso quanto ao julgamento dos documentos. Passou-se a abertura 

da proposta, o valor apresentado segue na tabela abaixo: 

Proponente Valor da proposta  Classificação 

Wellington Tadeu Machado R$ 601,00 1ª 

O licitante Wellington Tadeu Machado foi declarado vencedor da presente licitação. Está aberto o 

prazo recursal que trata a Lei de Licitações, quanto o julgamento das propostas. A licitante fica 

desde já intimada do prazo de recurso. Nada mais a tratar encerra-se a sessão com a lavratura 

desta ata, que vai assinada por todos os presentes: 

 


