PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS
Termo de Julgamento e Adjudicação
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 069/2019
Às 15:05 horas do dia 21 do mês de Agosto de 2019, como não houve a intenção de interpor recursos pelos licitantes referentes ao Pregão nº.
069/2019, o(a) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Carazinho, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no
quadro Resultado da Adjudicação.
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
ADJUDICADO PARA:
ITEM

1

CÓD.

0

CNPJ N.°:

PABLO ANDRE FABIAN
DESCRIÇÃO SINTÉTICA

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR

Assessoramento,
monitoramento
e
-Assessoramento, monitoramento e coordenação
coordenação da Banda Municipal Astério Canuto
da Banda Municipal Astério Canuto de Souza; de Souza; - Ministrar 02 (dois) ensaios
Ministrar 02 (dois) ensaios semanalmente de
semanalmente
de
formação
musical
e
formação musical e coreografia nos turnos da
coreografia nos turnos da manhã e tarde, em
manhã e tarde, em local a ser fornecido pela
local a ser fornecido pela Secretaria Municipal de
Secretaria
Municipal
de
Educação,
em
Educação, em cronograma que poderá ser
cronograma que poderá ser alterado, conforme a
alterado, conforme a necessidade, em comum
necessidade, em comum acordo entre as partes;
acordo entre as partes; - Acompanhar a Banda
- Acompanhar a Banda Municipal em
Municipal em apresentações no Município, em
apresentações no Município, em localidades do
localidades do Município e em outros
Município e em outros Municípios;- Disponibilizar
Municípios;- Disponibilizar 01 (um) profissional
01 (um) profissional consultor com experiência
consultor com experiência comprovada na
comprovada na atuação com estudantes e com
atuação com estudantes e com portifólio de
portifólio de serviços prestados na área de
serviços prestados na área de projetos culturais
projetos culturais de no mínimo 02 (dois) anos
de no mínimo 02 (dois) anos em Banda Marcial e
em Banda Marcial e na prestação de serviços
na prestação de serviços para órgão públicos; para órgão públicos; - Disponibilizar no mínimo
Disponibilizar no mínimo 01 (um) monitor com
01 (um) monitor com habilidades em percussão e
habilidades em percussão e instrução de Banda
instrução de Banda Marcial durante os ensaios;Marcial
durante
os
ensaios;Prestar
Prestar assessoramento na elaboração do
assessoramento na elaboração do Regimento
Regimento Interno da Banda Municipal Astério
Interno da Banda Municipal Astério Canuto de
Canuto de Souza;- Empréstimo dos seguintes
Souza;- Empréstimo dos seguintes instrumentos
instrumentos para ensaios e apresentações da
para ensaios e apresentações da Banda:02
Banda:02 (dois) bombos fuzileiros (22 polegadas
(dois) bombos fuzileiros (22 polegadas por
por 30cm);02 (duas) caixas de guerra de (14
30cm);02 (duas) caixas de guerra de (14
polegadas);04 (quatro) caixas surda (14
polegadas);04 (quatro) caixas surda (14
polegadas por 30cm);04 (quatro) pratos musicais
polegadas por 30cm);04 (quatro) pratos musicais
de (14 polegadas);02 (dois) pandeiros meia lua;
de (14 polegadas);02 (dois) pandeiros meia
01 (um) agogô;02 (dois) metalfones;02 (dois)
lua;01 (um) agogô;02 (dois) metalfones;02 (dois)
trompetes em sibemol;02 (dois) trompetes em
trompetes em sibemol;02 (dois) trompetes em
do;- Organizar o fardamento e instrumentos da
do;- Organizar o fardamento e instrumentos da
Banda para que o mesmo esteja adequado para
Banda para que o mesmo esteja adequado para
as apresentações, informando à Secretaria
as apresentações, informando à Secretaria
Municipal de Educação necessidade de
Municipal de Educação necessidade de
manutenção e reposição de peças e conserto de
manutenção e reposição de peças e conserto de
vestuário.- Relatar à Secretaria Municipal de
vestuário.- Relatar à Secretaria Municipal de
Educação as eventuais necessidades relativas a
Educação as eventuais necessidades relativas a
Banda Municipal Astério Canuto de Souza para
Banda Municipal Astério Canuto de Souza para
garantir o despenho das suas atividades.
garantir o despenho das suas atividades.

24.411.103/0001-02

QTDE

UNIDADE

MARCA

1

SERVIÇO

FABIAN ASSESSORIAS

UNITÁRIO

22.000,00

VALOR TOTAL

TOTAL

22.000,00

22.000,00

__________________________________
Luiz Carlos Tavares Batista
PREGOEIRA(O) OFICIAL
____________________________
Vanessa Kemmerich
EQUIPE DE APOIO

____________________________
Marco Eugenio Gardin de Almeida
EQUIPE DE APOIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APÓS
TOMAR CONHECIMENTO DO RESULTADO DO PREGÃO EM EPÍGRAFE, RESOLVE:

(

) HOMOLOGAR O RESULTADO EM SUA TOTALIDADE.

(

) HOMOLOGAR PARCIALMENTE O RESULTADO, COM EXCEÇÃO DOS ITENS: _________________________________________

__________________________________________

MILTON SCHMITZ
Prefeito
1/1

