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ATA DE JULGAMENTO

-

Às 10:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 10 (dez) de Abril
de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia, Estado de Goiás, nesta
cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação a saber: Antonio
Teles de Oliveira, Robson Sergio de Oliveira e Andre Martins dos Santos,
designados conforme Decreto n° 014/2013, de 02/0112013, 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
007/2013, oriundo do Processo Administrativo de n. 091 /2013, relativo a
possível locação, no valor global de bens e animais, nos dias 2, 3, 4 e 5 de
maio de 2013, para a 18a Exposição Agropecuária de Edéia-Go., conforme
discriminação abaixo: 120 Mts Arquibancadas com (12 degraus) e/curvas,
nas cores azul, branco e prata.Gradinha de 1,20m de altura,escadas de
acesso,parapeito,corrimão, revestimentas externamente com lona night and
Day (anti chamas) com revestimento protetor traseiro, , (com aterramento,
Engenheiro e Técnico); 48 un Camarote Vips, sendo de 03 andares, com
capacidade para 1O a 12 pessoas p/ cada camarote, montados sobre
andaimes tubolares ou bretes, corredor de acesso, elevação do teto de 1Om,
escadas de acesso lados direito e esquerdo, cobertura em lona night and
Day (anti chamas), forração de carpete, acabamento em Malhas Elanquinha
un
Bretes, de
lycra (com aterramento, Engenheiro e Técnico); 01
arena e curral; 06 bretes de frente e 06 de fundo, (estilo americano), 60
painéis de arena com travamento em esbirras em lona night and Day (anti
chamas), 58 paineis de curral e embarcador, com capacidade para 80
touros, (com aterramento, engenheiro e técnico );45un Touros profissionais para montarias do rodeio; O1
un
Iluminação Show de arena Unidade de equipamento de iluminação, tipo show contendo mini bloots e
Max bloots, 01 (um) canhão seguidor, aparelhos opitcos, 01 (uma) máquina
de fumaça e mesa de iluminação (com aterramento, engenheiro, técnico);
01
un
Rodeio digital c/ filmagem e DVD - 02 telões de 4x3 mts de
alta definição e estrutura de treliça de alumínio com data show; - O1 placar
eletrônico para contagem do tempo das montarias; - O1 painel eletrônico
com medidas mínima de 0,80x7m, para informações e publicidades do
evento na arena; O1
un
Som para rodeio Som profissional com
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qualidade e capacidade para grandes eventos (som especializado em
rodeio). Onde apresentaram as documentações, as seguintes empresas:
NILSON PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sdob o n.
O1.891.173/0001-00, estabelecida na cidade de Anapolis-Go., à Rua PB, n.
42, Qd-15, Lt-09, Bairro Parque Brasília I e II etapa; SILVA E SILVA
LTDA, inscrito no CNPJ sob o n 15.341.2360001-69, estabelecido na
cidade de Goiatuba-Go., à Rua Minas Gerais, n. 2.030, Jardim Iguaçu e
RODRIGO SALES SCAPIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
02.609.558/000 1-02,estabelecida na cidade de Vicentinopolis-Go., à Rua
Joaquim Inácio, n. 224, centro, que após foram analisadas pela Comissão
que aceitaram em conformidade com as exigidas pelo Edital. Em seguida
as referidas empresas apresentaram as propostas da seguinte maneira:
NILSON PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.
01.891.173/0001-00, no valor de R$ 79.800,00; SILVA E SILVA LIDA,
inscrito no CNPJ sob o n 15.341.2360001-69, no valor de R$ 79.650,00,
RODRIGO SALES SCAPIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
02.609.558/0001-02, no valor de R$ 79.200,00. Em seguida, o Sr.
Presidente recebeu as propostas dos 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, tendo as propostas apresentadas a Comissão de Licitação, com os
valores apresentados, a Comissão entendeu que a apresentada pela Empresa
RODRIGO SALES SCAPIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
02.609.558/0001-02, no valor de R$ 79.200,00, , 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 Proponentes,
procedendo a leitura da proposta escolhida pela Comissão, facultando
novamente a palavra a todos presentes para, querendo, manifestarem, sendo
que todos declinaram novamente de fazer o uso da mesma. Tendo em vista
a escolha dos membros da Comissão Licitatória, decidiram adjudicar o
objeto do presente certame a favor do Proponente RODRIGO SALES
SCAPIM E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 02.609.558/000102,estabelecida na cidade de Vicentinopolis-Go., à Rua Joaquim Inácio, n.
224, centro. Todas as propostas e documentações foram vistas e passam a
fazer parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
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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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