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AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CAIXAS DE SOM E MICROFONE PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

Participante: CLAUDINEI TONIETTI

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 Bumbo de marcha 22" x 14" 10 afinações.

Requisito: tambor com 9 mm de espessura, feito com lâminas de
Lyptus, bordas em 60º interno e 45º externo, com respiro, face
interna lixada e impermeabilizada, face externa revestido com
laminado melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de
espessura. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla
fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e
resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada com garras
feitas de alumínio. Aros feitos de madeira Lyptus, com 8mm. de
espessura e peles feitas com filme de polyester leitoso de 250
micras de espessura. Com colete feito de alumínio e fibra
compósita com regulagens de altura e abertura, áreas de contato
com o corpo protegidos por borracha (EVA). Acompanha chave
de afinação.-Bumbo de marcha 22" x 14" 10 afinações.
Requisito: tambor com 9 mm de espessura, feito com lâminas de
Lyptus, bordas em 60º interno e 45º externo, com respiro, face
interna lixada e impermeabilizada, face externa revestido com
laminado melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de
espessura. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla
fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e
resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada com garras
feitas de alumínio. Aros feitos de madeira Lyptus, com 8mm. de
espessura e peles feitas com filme de polyester leitoso de 250
micras de espessura. Com colete feito de alumínio e fibra
compósita com regulagens de altura e abertura, áreas de contato
com o corpo protegidos por borracha (EVA). Acompanha chave
de afinação.

5,000 UN QUIRINO 1.320,00 6.600,00

2 Caixa Tenor 14" x 12" 8 afinações. Requisito: tambor com 9 mm.
de espessura, feito com 6 lâminas de Lyptus, bordas em 60º
interno e 45º externo, com respiro, face interna lixada e
impermeabilizada, face externa revestido com laminado
melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura.
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no
tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e
parafusos de afinação cabeça quadrada. Os aros devem ser
feitos de

8,000 UN QUIRINO 1.160,00 9.280,00

No dia 29/10/2021 às 02:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 543/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 169/2021 na modalidade de Pregão
eletrônico. 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:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Os  detalhes  sobre  a  sessão  pública  poderão  ser  encontrados  no  Portal  de  Compras  Públicas,  através  do  site https:

//www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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aço, com 1,6mm. de espessura. O automático deve ser feito de
zamac com Sistema gaveta regulável e esteira de aço 18 fios. As
canoas, aros e automático são na cor preta. A pele batedeira
porosa, feita com filme de polyester resinado de 250 micras de
espessura e resposta feita com filme de polyester cristal de 75
micras de espessura. Com colete feito de alumínio e fibra
compósita com regulagens de altura e abertura, áreas de contato
com o corpo protegidos por borracha (EVA), e ombreiras com
fechamento nas costas.
Acompanha chave de afinação.-Caixa Tenor 14" x 12" 8
afinações. Requisito: tambor com 9 mm. de espessura, feito com
6 lâminas de Lyptus, bordas em 60º interno e 45º externo, com
respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa
revestido com laminado melamínico brilhante (fórmica preta) com
0,8mm. de espessura. As canoas feitas de zamac são individuais
com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal
nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada. Os
aros devem ser feitos de aço, com 1,6mm. de espessura. O
automático deve ser feito de zamac com Sistema gaveta
regulável e esteira de aço 18 fios. As canoas, aros e automático
são na cor preta. A pele batedeira porosa, feita com filme de
polyester resinado de 250 micras de espessura e resposta feita
com filme de polyester cristal de 75 micras de espessura. Com
colete feito de alumínio e fibra compósita com regulagens de
altura e abertura, áreas de contato com o corpo protegidos por
borracha (EVA), e ombreiras com fechamento nas costas.
Acompanha chave de afinação.

3 Tenor: Quadriton 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 13”x10” Requisito: tambor
com 6,5 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus, com
borda superior em 60º interno e 45º externo, com a parte frontal
mais baixa, face interna lixada e impermeabilizada, face externa
revestido com laminado melamínico brilhante (fórmica preta) com
0,8mm. de espessura. As canoas feitas de zamac são individuais
com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal
nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada. Os
aros devem ser feitos de aço, com 1,6mm. de espessura. As
canoas e aros são na cor preta. A pele batedeira feita com filme
de polyester leitoso de 250 micras de espessura. Com colete de
alumínio e fibra compósita com regulagens de altura e abertura,
áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA), e
ombreiras com fechamento nas costas. Acompanha chave de
afinação.-Tenor: Quadriton 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 13”x10”
Requisito: tambor com 6,5 mm de espessura, feito com lâminas
de Lyptus, com borda superior em 60º interno e 45º externo, com
a parte frontal mais baixa, face interna lixada e
impermeabilizada, face externa revestido com laminado
melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura.
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no
tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e
parafusos de afinação cabeça quadrada. Os aros devem ser
feitos de aço, com 1,6mm. de espessura. As canoas e aros são
na cor preta. A pele batedeira feita com filme de polyester leitoso
de 250 micras de espessura. Com colete de alumínio e fibra
compósita com regulagens de altura e abertura, áreas de contato
com o corpo protegidos por borracha (EVA), e ombreiras com
fechamento nas costas. Acompanha chave de afinação.

1,000 UN QUIRINO 1.598,00 1.598,00

4 Tenor: Quintoton 6"x5" 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 13”x10”
Requisito: tambor com 6,5 mm de espessura, feito com lâminas
de Lyptus, com borda superior em 60º interno e 45º externo, com
a parte frontal mais baixa, face interna lixada e
impermeabilizada, face externa revestido com laminado
melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura.
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no
tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e
parafusos de afinação cabeça quadrada. Os aros devem ser
feitos de

1,000 UN QUIRINO 1.670,00 1.670,00
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aço, com 1,6mm. de espessura. As canoas e aros são na cor
preta. A pele batedeira feita com filme de polyester leitoso de 250
micras de espessura. Com colete de alumínio e fibra compósita
com regulagens de altura e abertura, áreas de contato com o
corpo protegidos por borracha (EVA), e ombreiras com
fechamento nas costas. Acompanha chave de afinação.-Tenor:
Quintoton 6"x5" 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 13”x10”
Requisito: tambor com 6,5 mm de espessura, feito com lâminas
de Lyptus, com borda superior em 60º interno e 45º externo, com
a parte frontal mais baixa, face interna lixada e
impermeabilizada, face externa revestido com laminado
melamínico brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura.
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no
tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e
parafusos de afinação cabeça quadrada. Os aros devem ser
feitos de aço, com 1,6mm. de espessura. As canoas e aros são
na cor preta. A pele batedeira feita com filme de polyester leitoso
de 250 micras de espessura. Com colete de alumínio e fibra
compósita com regulagens de altura e abertura, áreas de contato
com o corpo protegidos por borracha (EVA), e ombreiras com
fechamento nas costas. Acompanha chave de afinação.

5 Atabaque Feito em madeira compensado com forração, pintado
na cor preta, medindo 700 mm de altura com pele batedeira em
nylon leitosa de 14pol. Formato cônico. Aro em ferro pintado de
preto com 06 afinadores.-Atabaque Feito em madeira
compensado com forração, pintado na cor preta, medindo 700
mm de altura com pele batedeira em nylon leitosa de 14pol.
Formato cônico. Aro em ferro pintado de preto com 06
afinadores.

8,000 UN QUIRINO 319,00 2.552,00

11 Caixa Amplificada com Woffer de 12 polegadas + driver de 1000
watts (500 RMS). Canal 1: Bluetooth, USB, FM/entrada auxiliar
P2 – Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD,
TV/Teclado. Entrada P10 para microfone, Violão, Cavaquinho.
Equalizador: Graves e Agudos. Alimentação: Bivolt automático
(100-240V), com bateria interna recarregável (Lítio).-Caixa
Amplificada com Woffer de 12 polegadas + driver de 1000 watts
(500 RMS). Canal 1: Bluetooth, USB, FM/entrada auxiliar P2 –
Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD,
TV/Teclado. Entrada P10 para microfone, Violão, Cavaquinho.
Equalizador: Graves e Agudos. Alimentação: Bivolt automático
(100-240V), com bateria interna recarregável (Lítio).

2,000 UN mondial 1.025,00 2.050,00

13 Teclado 61 teclas (estilo piano) Resposta ao toque 3 níveis de
sensibilidade Sistema de som Fonte de som MXi
(multiexpressiva integrada) Polifonia máxima 128 Timbres 900
timbres integrados, incluindo 75 timbres de órgão com drawbar
(450 timbres do usuário) Camada/Divisão Camada: inferior 1 - 4,
superior 1 - 4 atribuível (máx. 4 tons) Divisão: ponto de tempo
intermediário variável Efeitos digitais • Reverb • Chorus • Delay •
DSP: Equalizador, Compressor, Limitador, Potenciador, Reflexão
antecipada, Phaser, Chorus, Flanger, Tremolo, Auto Pan, Rotary,
Drive Rotary, LFO Wah, Auto Wah, Distorção, Deslocador de
tom, Multi Chorus, Modulador em anel, Delay, Efeito de piano •
EQ Principal: 4 bandas paramétricas de equalização •
Harmonização automática: 12 tipos • Arpejador: 100 tipos
Acompanhamento automático • Modos: CASIO chord, dedilhado
1, dedilhado 2 (6ª desativada), dedilhado 3 (no baixo), acorde de
extensão completa • Controladores: Início/Parada, Intro1 - 2,
Variação1 - 4 / Preenchimento, Pausa, Fade In /Out,
Encerramento1 - 2, Início da sincronização, Parada da
sincronização, Acompanhamento Ligado /Desligado, Ritardando,
Preenchimento automático, Início por toque Metrônomo 0
(Desligado), 1 - 9 batidas (Intervalo: um quarto de nota = 20 a
255 por minuto) Gravador • Gravador de MIDI: Gravação em
tempo real, Editor de faixa, Editor de evento (Apagar, Copiar,
Inserir, Quantizar, Gravação da etapa), Registrar entrada / saída,
Over Dubbing, Importar

1,000 UN CASIO 3.750,00 3.750,00
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SMF • Músicas do usuário: 100 músicas, 17 faixas por música (1
faixa do sistema + 16 multifaixas) • Capacidade aproximada de
dados: 50.000 notas (1 música) Gravação/reprodução de áudio •
Fonte de gravação: Reprodução do teclado, Reprodução do
teclado com acompanhamento automático e com predefinição de
música, Reprodução do gravador de MIDI e Entrada de som da
EXT IN (LINE IN, MIC IN) • Formato do arquivo de áudio: .wav
(16 bits, 44,1 kHz, estéreo) • Capacidade de gravação: até 100
arquivos de áudio (tempo máximo de gravação:
aproximadamente 90 minutos para um único arquivo de áudio) •
Requisito: memória USB, até 32 GB Outras funções • Função do
pad: 4 pads, Número de bancos (Frases: 25, Amostras: 25,
Usuários: 50), Amostra (25 bancos, 367 dados), Tempo da
amostra (Longa: 9 segundos x 4, Curta: 3 segundos x 32), Frase
(25 bancos, 250 dados), Editor de evento, Sincronização de
acorde, Sincronização • Mixagem: 48 canais + EXT IN (INST IN,
MIC IN), operação com 9 controles deslizantes • Sequenciador
de padrões: Gravação em tempo real, Editor de evento (Apagar,
Copiar, Inserir, Quantizar, Gravação da etapa), Parâmetros da
parte, Importar SMF • Órgão com drawbar: 9 drawbars / 75 tons
integrados / 50 tons do usuário • Editor de tom: 450 tons de
usuário • Registro: 96 configurações (8 definições x 12 bancos) •
Predefinição musical: 305 predefinições com progressão de
acordes, editor de acorde (100 predefinições de usuário) •
Predefinição com um toque: 280 predefinições • Afinador da
escala: Temperamento igual + 16 tipos, Ajuste fino da escala em
±99 centésimos • Mudança de oitava: ±3 oitavas • Roda de altura
de tons: 0 a 24 semitons • Modulation • Controles deslizantes (9
controles deslizantes para órgão com drawbar e mixagem) •
Botões: 3 (Atribuível x 2, Valor x 1) Transposição de teclas ±1
oitava (-12 a +12 semitons) Controle de afinação A4 = 415,5 -
440,0 - 465,9 Hz (0,1 Hz unidades) Pedais Tomada padrão
(sustain, suave, sustenido, iniciar/parar) Visor Painel de toque de
5,3 polegadas (LCD colorido TFT de 5,0 polegadas e 528 x 320
pontos) Memória USB / Memória SD • Capacidade de memória
USB: até 32 GB • Funções: Reprodução de SMF (até 320 KB por
arquivo), Armazenamento de arquivo, Lembrete de arquivo,
Exclusão de arquivo, Formato, Reprodução / Armazenamento de
dados de áudio • Salvar / Carregar: Tom do usuário, Ritmo do
usuário, Dados MIDI do usuário, Predefinição de música do
usuário, Memória de registro do usuário, Banco de pad do
usuário, Amostra do usuário, Frase do usuário, Arpejo do usu-
Teclado 61 teclas (estilo piano) Resposta ao toque 3 níveis de
sensibilidade Sistema de som Fonte de som MXi
(multiexpressiva integrada) Polifonia máxima 128 Timbres 900
timbres integrados, incluindo 75 timbres de órgão com drawbar
(450 timbres do usuário) Camada/Divisão Camada: inferior 1 - 4,
superior 1 - 4 atribuível (máx. 4 tons) Divisão: ponto de tempo
intermediário variável Efeitos digitais • Reverb • Chorus • Delay •
DSP: Equalizador, Compressor, Limitador, Potenciador, Reflexão
antecipada, Phaser, Chorus, Flanger, Tremolo, Auto Pan, Rotary,
Drive Rotary, LFO Wah, Auto Wah, Distorção, Deslocador de
tom, Multi Chorus, Modulador em anel, Delay, Efeito de piano •
EQ Principal: 4 bandas paramétricas de equalização •
Harmonização automática: 12 tipos • Arpejador: 100 tipos
Acompanhamento automático • Modos: CASIO chord, dedilhado
1, dedilhado 2 (6ª desativada), dedilhado 3 (no baixo), acorde de
extensão completa • Controladores: Início/Parada, Intro1 - 2,
Variação1 - 4 / Preenchimento, Pausa, Fade In /Out,
Encerramento1 - 2, Início da sincronização, Parada da
sincronização, Acompanhamento Ligado /Desligado, Ritardando,
Preenchimento automático, Início por toque Metrônomo 0
(Desligado), 1 - 9 batidas (Intervalo: um quarto de nota = 20 a
255 por minuto) Gravador • Gravador de MIDI: Gravação em
tempo real, Editor de faixa, Editor de evento (Apagar, Copiar,
Inserir, Quantizar, Gravação da
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etapa), Registrar entrada / saída, Over Dubbing, Importar SMF •
Músicas do usuário: 100 músicas, 17 faixas por música (1 faixa
do sistema + 16 multifaixas) • Capacidade aproximada de dados:
50.000 notas (1 música) Gravação/reprodução de áudio • Fonte
de gravação: Reprodução do teclado, Reprodução do teclado
com acompanhamento automático e com predefinição de
música, Reprodução do gravador de MIDI e Entrada de som da
EXT IN (LINE IN, MIC IN) • Formato do arquivo de áudio: .wav
(16 bits, 44,1 kHz, estéreo) • Capacidade de gravação: até 100
arquivos de áudio (tempo máximo de gravação:
aproximadamente 90 minutos para um único arquivo de áudio) •
Requisito: memória USB, até 32 GB Outras funções • Função do
pad: 4 pads, Número de bancos (Frases: 25, Amostras: 25,
Usuários: 50), Amostra (25 bancos, 367 dados), Tempo da
amostra (Longa: 9 segundos x 4, Curta: 3 segundos x 32), Frase
(25 bancos, 250 dados), Editor de evento, Sincronização de
acorde, Sincronização • Mixagem: 48 canais + EXT IN (INST IN,
MIC IN), operação com 9 controles deslizantes • Sequenciador
de padrões: Gravação em tempo real, Editor de evento (Apagar,
Copiar, Inserir, Quantizar, Gravação da etapa), Parâmetros da
parte, Importar SMF • Órgão com drawbar: 9 drawbars / 75 tons
integrados / 50 tons do usuário • Editor de tom: 450 tons de
usuário • Registro: 96 configurações (8 definições x 12 bancos) •
Predefinição musical: 305 predefinições com progressão de
acordes, editor de acorde (100 predefinições de usuário) •
Predefinição com um toque: 280 predefinições • Afinador da
escala: Temperamento igual + 16 tipos, Ajuste fino da escala em
±99 centésimos • Mudança de oitava: ±3 oitavas • Roda de altura
de tons: 0 a 24 semitons • Modulation • Controles deslizantes (9
controles deslizantes para órgão com drawbar e mixagem) •
Botões: 3 (Atribuível x 2, Valor x 1) Transposição de teclas ±1
oitava (-12 a +12 semitons) Controle de afinação A4 = 415,5 -
440,0 - 465,9 Hz (0,1 Hz unidades) Pedais Tomada padrão
(sustain, suave, sustenido, iniciar/parar) Visor Painel de toque de
5,3 polegadas (LCD colorido TFT de 5,0 polegadas e 528 x 320
pontos) Memória USB / Memória SD • Capacidade de memória
USB: até 32 GB • Funções: Reprodução de SMF (até 320 KB por
arquivo), Armazenamento de arquivo, Lembrete de arquivo,
Exclusão de arquivo, Formato, Reprodução / Armazenamento de
dados de áudio • Salvar / Carregar: Tom do usuário, Ritmo do
usuário, Dados MIDI do usuário, Predefinição de música do
usuário, Memória de registro do usuário, Banco de pad do
usuário, Amostra do usuário, Frase do usuário, Arpejo do usu

Total do Participante: 27.500,00

Participante: VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
6 “Par de pratos 16” Pratos a dois de bronze para Marching Band

& Orquestra laqueado (verniz) de 16pol. Composição da liga
B10: Zinco, Estanho, Cobre, Ferro, Fósforo e chumbo.
Acompanha tiras de algodão. Sem martelamento. Dimensões:
42.000 x 0.500 x 42.000 cm.-“Par de pratos 16” Pratos a dois de
bronze para Marching Band & Orquestra laqueado (verniz) de
16pol. Composição da liga B10: Zinco, Estanho, Cobre, Ferro,
Fósforo e chumbo. Acompanha tiras de algodão. Sem
martelamento. Dimensões: 42.000 x 0.500 x 42.000 cm.

4,000 UN Orion 697,00 2.788,00

7 Talabarte em nylon preto, 05 cm de largura da fita, com dois
ganchos de aço reforçado e regulagem de profundidade.-
Talabarte em nylon preto, 05 cm de largura da fita, com dois
ganchos de aço reforçado e regulagem de profundidade.

20,000 UN Luen 13,83 276,60

8 Baqueta de madeira com ponte de nylon 7A (par) Feita em
madeira marfim de alta resistência com ponta pequena oval de
nylon. Especificações técnicas: comp. 400 mm - diâmetro 14 mm
L. 15 3/4´´ D. 0,551´-Baqueta

20,000 UN Liverpool 14,00 280,00
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de madeira com ponte de nylon 7A (par) Feita em madeira
marfim de alta resistência com ponta pequena oval de nylon.
Especificações técnicas: comp. 400 mm - diâmetro 14 mm L. 15
3/4´´ D. 0,551´

9 Maçaneta para surdo de madeira (unidade) Baqueta para surdo
marcial feita em madeira marfim. Especificações Técnicas: com.
305 mm - dia. 25 mm L. 11 13/16´´ D.0,9840´´-Maçaneta para
surdo de madeira (unidade) Baqueta para surdo marcial feita em
madeira marfim. Especificações Técnicas: com. 305 mm - dia. 25
mm L. 11 13/16´´ D.0,9840´´

10,000 UN Fenix 5,80 58,00

10 Maçaneta de alumínio (unidade) Maçaneta com cabo de
alumínio, punho de borracha e cabeça de pano acolchoado.
Especificações Técnicas: Comp. 400 mm Diâmetro: 23,4 no cabo
e aprox. 27 mm no punho-Maçaneta de alumínio (unidade)
Maçaneta com cabo de alumínio, punho de borracha e cabeça
de pano acolchoado. Especificações Técnicas: Comp. 400 mm
Diâmetro: 23,4 no cabo e aprox. 27 mm no punho

8,000 UN Liverpool 20,00 160,00

12 Microfone duplo headset, tecnologia de troca de frequência no
TX sem a necessidade de IR resposta de frequência: 60 Hz-16
Khz cápsula dinâmica/ Padrão polar cardioide CD com
informações: frequência utilizada/Nível de AF e RF/Nível de
pilhas 48 canais de frequência, Canais: 635. 1-658.6
alimentação. Microfone: 2x 1.5V alcalina: saída balanceada XLR
¼ “TRS (mix out) Microfone de cabeça (headset) + lapela
alimentação: DC12V distância de operação – em condições
ideais: 25 metros”.-Microfone duplo headset, tecnologia de troca
de frequência no TX sem a necessidade de IR resposta de
frequência: 60 Hz-16 Khz cápsula dinâmica/ Padrão polar
cardioide CD com informações: frequência utilizada/Nível de AF
e RF/Nível de pilhas 48 canais de frequência, Canais: 635. 1-
658.6 alimentação. Microfone: 2x 1.5V alcalina: saída
balanceada XLR ¼ “TRS (mix out) Microfone de cabeça
(headset) + lapela alimentação: DC12V distância de operação –
em condições ideais: 25 metros”.

1,000 UN Frahm 693,00 693,00

14 suporte para teclado em x, portátil para teclado, com regulagem
de altura e ponteiras antiderrapantes-suporte para teclado em x,
portátil para teclado, com regulagem de altura e ponteiras
antiderrapantes

1,000 UN ASK 99,00 99,00

Total do Participante: 4.354,60

Total Geral: 31.854,60

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.

Tangará, 29/10/2021

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CAMILA BRUNS

MEMBRO

CRISTIANE PICCININ

PREGOEIRO

RODRIGO ZAGO

MEMBRO


