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ATA DE JULGAMENTO
Às 17:00 horas e quinze minutos de tolerância do dia 08 (oito) do
mês de Abril de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia, Estado de
Goiás, nesta cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação, a saber:
AJ\!TONIO TELES DE OLIVEIRA, PAULO ARAUJO E JOÃO TELES
DE OLIVEIRA, designados conf01me Decreto n° 007/2015, de 03/01/2015,
regulmmente publicada na forma da lei, sob a presidência do primeiro
declinado para proceder à abertura e julgamento da licitação modalidade
convite de no 014/15, de 26/04/2015, extraída do Proc. Adm. De n.
041/2015, relativos à possível contratação de profissionais na área de
medico veterinário, para atendimento junto a Secretaria Municipal de
Agricultura, pecuária, industria e comercio de Edéia-Go, até 31/12/201 5,
com carga horária de 08:00hs diária de segunda a sexta feira, confonne
Descrição do cargo, constante do Al\TEXO I: Exercer atividades
profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação superior;
Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Realizar
Exames clínicos, diagnosticar, prescrever e ministrar tratamento para as
doenças animais, aplicar métodos de medicina preventiva, definir
instruções e emitir determinações das portarias vigentes, partcipar de
processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância, exercer defesa
sanitária animal; Realizar analise zootécnica, supervisionar instalações para
amma1s, praticar Clínica Médica Veterinária, em todas as suas
especialidades, realizar exames clinico de animais, indicar medidas de
proteção e prevenção, realizar eutanásia, exercer defesa Sanitária Animal,
elaborar diagnóstico situacional para elaboração de programas, elaborar
programas de controle e erradicação de doenças, executar programas de
controle e erradicação de doenças, coletar material para diagnóstico de
doenças, executar atividades de vigilância epidemiológica, analisar
relatório técnico de produtos de uso veterinário, analisar material para
diagnóstico de doenças, avaliar programas de controle e erradicação de
doenças, notificar doenças de interesse à saúde animal, exercer fiscalização
e promover a saúde pública; Participar no planejamento, supervisão e
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execução de Campanhas previstas; Outras atividades inerentes à
profissão .. Onde apresentaram propostas os seguintes profissionais:
FERNAl'IDO CESAR LEANDRO DE BARROS, inscrito no CPF com o n.
822.575.581-20, portador da R.G. de n. 3567279-2.VIA-DGPC-Go e
inscrito no CRMV-Go., com o n 3391, residente e domiciliado na cidade de
Edéia-Go., à Av. Teixeira de Freitas, n. 230, centro - CEP 75.940-000,
RICARDO ANTONIO REZENDE f!ERCOS, inscrito no CPF com o n
906.284.386-72 portador da RG- M-5.826.655-SSP-MG e inscrito no
CRNIV-Go. com o n. 2353, residente e domiciliado na cidade de EdéiaGo., à Av. Teixeira de Freitas, n. 230, centro - CEP 75.940-000 e
MARCONDES LEÃO GOMES, inscrito no CPF com o n 023.941.905-74,
portador da RG de n.l28l311367-SSP-BA e inscrito no CRlviV com o n
06255-Go, residente e domiciliado na cidade de Edéia-Go., à Rua
Tiradentes, Qd-3 J, 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 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, o Sr. Presidente solicitou que os Representantes das
proponentes aguardassem na ante sala e submeteu as propostas recebidas
em apreciação a Comissão, que, após minucioso estudo constatou que a
proposta apresentada pelos Profissionais: FERJ."-JANDO CESAR
LEANDRO DE BARROS, inscrito no CPF com o n. 822.575.581-20 e
CRMV-Go., com o n 3391, no valor de R$ 10.800,00, em nove parcelas de
R$ 1.200,00, RICARDO ANTONIO REZENDE 1:-IERCOS, inscrito no
CPF com o n 906.284.386-72 e CRNIV-Go. com o n. 2353, no valor de R$
11.250,00 em 9 parcelas de R$ 1.250,00 e wiARCONDES LEÃO GOMES,
inscrito no CPF com o n 023.941 .905-7 4 e CRMV com o n 06255-Go, no
valor de R$ 9.000,00, em 9 parcelas de R$ 1.000,00. Após analise das
propostas apresentadas, a Comissão de Licitação escolheu a do profissional
MARCONDES LEÃO GOMES, inscrito no CPF com o n023.94l.905-74 e
CRJ.\1V com o n 06255-Go, no valor de R$ 9.000,00 em 9 parcelas de R$
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1.000,00, constante da proposta foi a de menor preço e 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 21 de junho de 1993. Ato continuo, o Sr.
Presidente solicitou a presença dos Profissionais, 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 da Comissão Licitatória, decidiram adjudicar o objeto do presente
certame a favor do Profissional MARCONDES LEÃO GOMES , inscrito
no CPF com o n 023.941.905-74, portador da RG de n.128l3ll367-SSPBA e inscrito no CRMV com o n 06255-Go, resípente e domiciliado na
cidade de Edéia-Go., à Rua Tiradentes, Qd-31, · Lt-12, centro - CEP
75.940-000. Todas as propostas e documentações foram v istas 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, renunci ando
expressamente dos recursos aos quais tinham direito, e por isso assinam.

PAULO ARAUJO
Membro

Presidente

JOÃO TELES DE OLIVEIRA
membro
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