ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 009/2016- Proc. n. 014/2016

ATA DE JULGAMENTO

As 14:00 horas, c, mais quinze minutos de to lerância do dia 15
(quinze) do mês de janeiro de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de
] ~déia, Estado de Goiás, nesta cidade, reuniu-se à comissão permanente de
licitação, a saber: Antônio Teles de Oliveira, Presidente, Robson Sérgio
de Oliveira, Membro, Irismar Huri de Faria, Membro, designados
conforme Decreto n° 012/2016, de 04/01/2016, relativos à possível
contratação Prestação de Serviços de manejo ambiental para a cidade de
Edéia-GO em lotes, ruas, casas no combate à reprodução do mosquito
aedes aegypti e prevenção à doenças como Dengue, Zika Vírus e
Chikungunya. Apresentaram propostas os seguintes convidados:
CELISMAR INÁCIO FERNANDES, brasileiro, autônomo, portador da CI
n°5539051 SSPGO, CPF: 618 .134.601-59, residente c domiciliado na Rua
Prof. José Gomes, Setor Aeroporto, Edéia--GO CEP 75.940 -000; SIDNEI
RODRIGUES DA SILVEIRA, brasileiro, autônomo, portador da CI
11°3349096 SSPGO, CPF no 838.348.691-04, residente c domiciliado na
Rua Diamante, Qd, 1O, Ll. O1, Setor Aeroporto, Edéia--GO CEP 75.940 000; ÁLVARO JOSÉ DA SILVA ALVES, brasileiro, autônomo, portador
da CI n°553905 1 SSPGO, CPF: 618.134.60 1-59, residente e domiciliado na
Rua Prof. José Gomes, Setor Aeroporto, Edéia--GO CEP 75 .940 -000. Em
seguida, o Sr. Presidente recebeu as propostas dos representantes das
proponentes, que após as devidas apreciações, constatou-se que todas as
propostas apresentadas contem as documentações exig idas e dentro dos
pra:.r.os legais, momento em que o Sr. Presidente concedeu a palavras a
todos sobre o ato realizado e ninguém usou e, tendo as propostas
apresentadas a Comissão de Licitação, o Sr. Presidente solicitou que os
Representantes das proponentes aguardassem na ante sala e submeteram as
propostas recebidas em apreciação a Comissão, que, após minucioso estudo
constatou que a proposta apresentadas são: CELISMAR INÁCIO
FERNANDES foi no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); a
proposta de SIDNEI RODRIGUES DA SILVEIRA foi no valor de R$
12.700,00 (doze mil e setecentos reais), c, a proposta de ÁLVARO JOSÉ
DA SILVA ALVES foi no valor de R$ 12.380,00 (doze mil trezentos c
oitenta reais) .
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Após analise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação
escolheu a proposta de ÁLVARO JOSÉ DA SILVA ALVES foi no valor
de R$ 12.380,00 (doze mil trezentos e oitenta reais), por ser a proposta de
menor preço c a mais vantajosa para a Administração, o que levou esta
comissão a optar pela mesma, declarando-a vencedora do presente certame
licitatório, conforme critérios estabelecidos na Lei 8.666, de 2 1 de junho de
1993. Ato continuo, o Sr. Presidente solicitou a presença dos
Representantes das Proponentes, procedendo à leitura da proposta
escolhida pela Comissão, facultando novamente a palavra a todos os
presentes para, querendo, manifestarem, sendo que todos declinaram
novamente de fazer o uso da mesma. Tendo em vista a escolha dos
membros pela Comissão I -i citatória, c, não havendo qualquer recurso, estes
decidi ram adjudicar o objeto do presente certame a favor de ÁLVARO
.JOSJt DA SILVA ALVES, brasileiro, autônomo, portador da CI
n°5539051 SSPGO, CPF: 618.134.601-59, residente e domiciliado na Rua
Prof. .José Gomes, Setor Aeroporto, Edéia--GO CEP 75.940 -000. Todas as
propostas e documentações foram vistas c passam a fazer parte integrante
desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual,
lavrou-se a presente ata, que depois de lida, todos os pmticipantes
concordaram com que ficou estabelecido, renunciando expressamente dos
recursos aos quais tinham direito, e por isso assinam:
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ÁLVARO JOSÉ DA SILVA ALVES
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