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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização de palestra 

show e animação musical com fornecimento de equipamento de sonorização e iluminação quando 

do Encontro da Mulher Peritibense, que será realizado no dia 06 de março de 2022, na comunidade 

de Barra do Luciano, interior de Peritiba. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 24 de fevereiro de 2022, às 16h30, na sala do departamento de licitações, reuniram-se o 

Comissão permanente de licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. DL04/2022, na modalidade de Dispensa por Justificativa. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 2666 - CINTIA MARA JONER (19.243.728/0001-72) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 19798 - Contratação de empresa para realização de 

palestra show e animação musical com fornecimento 

de equipamento de sonorização e iluminação quando 

do Encontro da Mulher Peritibense. 

Contratação de empresa para realização de palestra 

show e animação musical com fornecimento de 

equipamento de sonorização e iluminação quando do 

Encontro da Mulher Peritibense, que será realizado no 

dia 06 de março de 2022, na comunidade de Barra do 

Luciano, interior de Peritiba. 

UN  1  4.900,00  4.900,00 

Total (R$):  4.900,00 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 24 de fevereiro de 2022. 
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