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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E REALIZAÇÃO DO  

CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2018 

 

 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 

(18/05/2018), nesta Cidade de Cerejeiras, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Estado de Rondônia, sito à Av. Das Nações Unidas, nº. 1919, 

centro, reuniu-se, a partir das 12:00 horas, em sessão pública, o Diretor Geral do Departamento da 

Coordenação de Licitação que esta subscreve encarregado, nos termos dos Processos nº. 813, 814 e 

815/2018, e as pessoas físicas infra-assinadas, para recebimento das propostas de preços e das 

documentações de habilitação apresentadas ao chamamento público em epígrafe, cujo objeto 

resumido é a Contratação de profissionais (Pessoa Física) para ministrar cursos de Violão de 

Corda; Fanfarra e Karatê, conforme Projeto Básico anexo, com Recursos de Convênio. 

Abertos os trabalhos pelo Diretor Geral do Departamento da Coordenação de Licitação, verificando 

que a publicação do aviso de licitação ocorreu na forma prevista na lei, bem como, observando-se 

que não houve impugnações ao edital. O diretor constatou-se a presença das seguintes pessoas: Sr. 

Wellington Naujalis de Lira; Sr. Everton Lucio Beatto; Sr. Oswaldo de Oliveira Costa. Dando início 

à sessão, o diretor recebeu as propostas de preços e a documentações de habilitação das mãos dos 

licitantes presentes. Em seguida, procedeu-se à classificação das pessoas físicas tomando como base 

os preços Globais e as condições previstas no edital. 

 

Dando continuidade ao certame o Diretor Geral do Dep. da Coord. de 

Licitação, declarou vencedor do lote 01 deste certame por ter classificada sua proposta e 

apresentado menor preço, e ademais, atendido as exigências de habilitação, o Sr. Oswaldo de 

Oliveira Costa, com valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); declarou vencedor do 

lote 02 deste certame por ter classificada sua proposta e apresentado menor preço, e ademais, 

atendido as exigências de habilitação, o Sr. Wellington Naujalis de Lira, com valor global de R$ 

7.200,00 (sete mil e duzentos reais); declarou vencedor do lote 03 deste certame por ter 

classificada sua proposta e apresentado menor preço, e ademais, atendido as exigências de 

habilitação, o Sr. Everton Lucio Beatto, com valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais). Desta forma sendo classificados os Lotes para os licitantes conforme especificado acima. 

Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião as 13:00 horas, lavrando-se o presente 
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registro dos acontecimentos, que após lido e achado conforme, pelo diretor, vai assinado pelos 

presentes: 

 
 

 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Diretor Geral do Dep. de Coord. de Licitação 

 

 

 

 

Everton Lucio Beatto                Oswaldo de Oliveira Costa  Wellington Naujalis de Lira 

Licitante     Licitante     Licitante 


