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ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 004/2015- Proc. n. 017/2015
ATA DE JULGAMENTO

•

•

Às 13:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 02 (dois) de fevereiro
de 2015, na sede da Prefeitma Municipal de Edéia, Estado de Goiás, nesta
cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação a saber: ANTONIO
TELES DE OLIVEIRA, PAULO ARAUJO E JOÃO TELES DE OLIVEIRA,
designados conforme Decreto n° 007/2015 , de 03/01 /2015, regularmente
publicado na forma da lei, sob a Presidência do Primeiro declarado para
proceder à abertura e julgamento da licitação modalidade convite de n. 0
004/20 15 de 19 de Janeiro de 20 15, oriundo do pro c. administrativo de n.
017/2015, relativo à possível contratação de empresa especializada para
shows artísticos no carnaval da cidade de edéia-go, de 14-02-2015 A 17-0220 15, assim discriminados: PALCO Geo Space-19x15mts de profundidade,
coberto com lonas anti chamas, montado sobre tablado de 6,00x9,00m,
estrutura metálica, para peito tubular com rampas e escadas de acesso, house
mix em estrutura de alumínio SOM-sistema de son orização - sistema que
desenvolva 120Db E 17.000WATTS,. Um técnico responsável pelo sistema
P.A-16 perimétrico compatível. o P.A. deverá estar montado um metro para
frente e dois metros para o lado do palco. ILUMINAÇÃO - 24 canhoes par e
2 malas iluminação, 2 branca frontal BANDA com no mínimo 2(dois)
artistas no repertório de carnaval nos dias 14, 15, 16 de fevereiro de 20 15, no
palco instalado na Praça da Rodoviária, das 2 1:OOhs as 03 :OOhs. Onde
apresentaram propostas as seguintes Empresas: RENATO E RAPHAEL
PRODUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n 17.330.601/0001-65,
estabelecida na cidade de Vianopo1is-Go., à Rua Modesto Melo F ilho, n. 38,
St. Lourdes; EDSON MACHADO RODRIGUES ME, inscrita no CNPJ sob o
n 10.571.418/0001 -02, estabelecida na cidade de Davinopolis-Go., à Rua
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Dorcilia Candida de Jesus, n. 100, sl. 1, centro e ADAN E VALDEMES
PALCO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n 07.038.443/0001 -1O, estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Rua
Barbosa, n. 231, Qd-38, Lt-4, centro Em seguida, o Sr. Presidente recebeu os
envelopes contendo as documentações exigidas no Edital dos representantes
das proponentes, que após as devidas apreciações, constatou-se que todas as
propostas apresentadas, contem as documentações exigidas e dentro dos
prazos legais, momento em que o Sr. Presidente concedeu a palavras a todos
sobre o ato realizado e ninguém usou e, após apresentaram as propsotyas
contendo os seguintes valores: RENATO E RAPHAEL PRODUÇÕES
L TDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n 17.330.601/0001-65, o valor de R$
38.000,00, conforme proposta apresentada; EDSON MACHADO
RODRIGUES ME, inscrita no CNPJ sob o n 10.57 1.418/0001-02, o valor de
R$ 37.500,00, conforme proposta apresentada e ADAN E VALDEMES
PALCO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L TDA, inscrita no CNP J sob
o n 07.038.443/0001-10, o valor de R$ 35.000,00, conforme proposta
apresentada. Em seguida, 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 apresentada pela Empresa: ADAN E VALDEMES PALCO E
SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
07.038.443/0001 -10, o valor de R$ 35.000,00, conforme proposta
apresentada, foi a mais vantajosa para esta administração, por ser a proposta
de menor preço, o que levou esta comissão a optar pela mesma, declarando-a
vencedora do presente certame licitatório, conforme critérios estabelecidos na
Lei 8.666, de 21 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
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novamente de fazer o uso da mesma. Tendo em vista a escolha dos membros
da Comissão Licitatória, decidiram adjudicar o objeto do presente ce1iame a
favor da Empresa ADAN E VALDEMES PALCO E SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 07.038.443/0001-10,
estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Rua Barbosa, n. 231, Qd-38, Lt-4,
centro. Todas as propostas e documentações foram vistas e 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 participantes
concordaram com que ficou estabelecido, renunciando expressamente dos
recursos aos quais tinham direito, e por isso assinam.
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ANTONIO
Presidente

OLIVEIRA

PAULO ARAUJO
Membro

JOÃO TELES DE OLIVEIRA
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