ESTADO DE GOIÁS
PU.EFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
COMISSÃO P ERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 010/2014- Proc. n. 022/2014
ATA DE JULGAMENTO
As 17:00 horas c qu inze m inutos de tole rância do d ia 31 (trinta c um)
do mês de Ja neiro de 201 4, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia,
Estado de Goi ás, nesta c idade, re uniu-se à com issão pennanente de
licitação, a saber : FILOGON IO JOSÉ MACHADONETO, ROBSON
SERG IO DE OLIVEIRA e ANTON IO T E L ES D E OLIVEIRA ,
designados conforme Decreto n° O14/2014, regularmente puhl icada na
forma da le i, sob

a p res idência do primei ro declinado para proceder à

abertu ra e julgame nto da lic itação mod a lidade convite de n° O10114, de
22/0 I /2 01 4, relativos à possível contratação de profiss ionais na área de
medi co veterin ário, para atendime nto junto a Secretaria M unicipal de
Agricu ltura, pecuári a, induslria e come rcio de Edéia-Co, de 03 /02/2014

e:\

3 l/12/2 0 14, com carga horária de 08:00 hs di ári a de segunda a sexta reira ,
conforme D escri ção do cargo, constante do ANEXO l: Exercer atividades
profissionais típicas, correspondentes à s ua respectiva hab il itação s uperi or;
Prestar assesso ramento técnico em sua área de conhecimento; Real iza r
Exames c! ínicos, d iagnosticar, prescrever e m inistrar tratamento para as
doenças

an imais,

apl icar

métodos

de

medicina

preventiva,

dcCtnir

instruções e emitir determ inações das portari as vigentes, partcipa r de
processos educativos, de ens ino, pesquisa e de vigilânc ia, exercer defesa
san itári a animal; R ealizar analise zootécnica, superv isio nar instalações para
an tma ts,

praticar

C lí nica

Médica

Ve te riná ri a,

em

todas

as

s uas

especialidades, realiza r exames clinico de an imais. indicar medidas de
proteção e prevenção, realizar eutanás ia, exe rcer defesa San itária Ani ma l,
elabora r diagnóstico situacio nal para e laboração de programas, elaborar
programas de co ntrole e e tTadicação de doenças, executar prog ramas de
controle e e rrad icação de doenças, coletar material pa ra diagnóstico de
doenças,

executa r at ividades

de

vigi lância

epidemiológica,

analisar·

relatório técnico de p rodutos de uso vete ri ná rio, ana lisar material para
diagnóstico de doenças, aval iar program as de contro le e e rradicação de
doe nças, notifi car doe nças de interesse à saúde an imal, exercer liscal ização
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execução

de

Campanhas

previstas;

Outras

atividades

inerentes

à

profissão ..Onde apresentaram propostas os seguintes profissionais:
FERNANDO CESAR LEANDRO DE BARROS, inscrito no CPF com o n.
822.575 .5 8 1-20, p01iador da R.G. de n. 3567279-2.\/lA-DGPC-Go e
inscrito no CRMV-Go., com o n 3391, residente c dom iciliado na cidade de
Edéia-Go., à Av. Teixeira de h·citas, n. 230, centro - CEP 75 .940-000,
RICARDO ANTONIO REZENDE HERCOS, inscrito no CPF com o n
906.284.386-72 portador da RG- M-5 .826.655-S SP-lVIG e inscrito no
CRMV-Go . com o n. 2353, residente e domiciiiado na cidade de EdéiaGo., à Av. Teixeira de Freitas, n. 230, centro - CLP 75.940-000 c
MARCONDES LEAO GOMES, inscrito no CPF com o n 023.941.905 -74,
portador da RG de n.l281 3 ll36T-SSP-BA e inscrito no CRMV com o n
06255-Go, residente e domiciliado na cidade de Edéia-Go., à Ru a
Tiradentes, Qd-3 l, Lt-12, centro - 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 exigidas e dentro dos pra zos
legais, momento em que o Sr. Presidente concedeu a palavras a todos
sobre o ato realizado e ninguém usou e, tendo as propostas apresentadas
-.

8.

Comissão de Licita~:ão , o Sr. Pres idente so licitou que os Representantes das
proponentes aguardassem na ante sala c submeteu as propostas recebidas
em aprec iação a Comissão, que, após minucioso estudo constatou que a
proposta apresentada pelos Profissionais: FERNANDO CESAR
LEANDRO DE BARROS, inscrito no CPF com o n. 822 .575.581 -20 e
CIWV-C"Jo., com o n 3391 , no valor de R$ 13.200,00, em onze parcelas de
R$ 1. 200,00. RICARDO ANTON10 REZLNDE HLRCOS, inscri to no
CPF com o n 906.284.386-72 e CRMV -Go. com o n. 2353, no valo r de R$
13.750,00 em ll parcelas de R$ 1. 25 0,00 e MARCONDES LEÃO
GOIVIES, inscrito no CPF com o n 023 .941.905-74 e CRMV com o n
06255-Go, no valor de R$ 11 .000,00, em l 1 parcelas de R$ l .000,00 . Após
analise das propostas ap resen tadas, a Comissão de Li c ita ~· ão ~.:stolhr..~u a do

profissio. :~~ONDES LFÀO GOMFS, inscrito

~>
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023 .941.905-74 c CRMV com o n 06255-Go, no valor de R$ 11.000,00
em I 1 parcelas de R$ 1.000,00, constante da proposta foi a de meno r preço
c a mais vantajosa para a Administração, o q ue levo u esta co mi ssão 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 Profissionais,

-

procedendo à leitura da proposta escolhida pela Com issão, fa cultando
novamente a palavra a todos os presentes para, qu erendo, manif'estarem,
sendo que todos dccl in aram no va mente de làzer o uso da mesma. Tendo
em vista a escolha dos membros da Comissão Lic itatória, decidiram
adjudicar o objeto do presente certame a favor do Profissiona l
MARCONDES LEÃO GOMES, inscrito no CPF com o n 023.941.905-74,
portador da RG de n.128 1311367-SSP-BA c inscrito no CRMV com o n
06255-Go, res idente c domi c iliado na cidade de Ldéia-Go. , à Ru a
Tiradentes, Qd-31, Lt- 12, centro - CEP 75.940-000. 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 depo is de lida , todos os participantes concordaram com
que ficou es tabe lecido, rem c iando expressa m - r' dos recu rsos aos quais

-

tinham direi to, e po r isso as nam.

~~r
FILOG N I(Ó'JOSÉ MACH
Presidente

~~

ANTON I9 TELES DE OL IVEIRA
membro

~~~E-ÃO GOMES , Ric"Wetrizf?~~l{"{fíêRCOS
~

FERNANDO CESAR LEANDRO DE BARROS

