ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Proc. n. 128/2013 - Convite n. 017/2013
ATA DE JULGAMENTO

Às 09:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 26 (vinte e seis) de
Set embro 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

-

DIVINO APARECIDO MARTINS, designados conforme Decreto nº 179/2013,
regularmente publicado na forma da lei, sob a Presidência do Primeiro
declarado para proceder à abertura e julgamento da licitação modalidade
convite de n.º 017/2013 de 18 de Setembro de 2013, relativo à possível

-

locação de arquibancadas cobertas, tendas,camarotes, banheiros químicos e
geradores de energia, devidamente instalados, para o circuito de MotoCross
2013, que será realizada nesta cidade no dia 05 e 06 de outubro de 2013,
em comemoração aos 65 anos de emancipação política do município de
Edéia-Go., conforme solicitação em anexo, assim discriminada, conforme
Proc. n. 128/2013: 80 MTS DE Arquibancada coberta - 80 metros de
arquibancada de 12 (doze) degraus, com início do primeiro piso, de no
mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas
dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte)
centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos,
escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no
máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de
1,1 O metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze)
centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas,
03unid.de Tendas 10x10- Locação com montagem e desmontagem de 03
tendas, nas dimensões mínimas de 1O metros de frente x 1O metros de
profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura
do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, 20 unid.
de. Camarotes- medindo 2,30 x 2.00 metros em 02 pisos, 3 unid. De
Tendas 5x5 -- Locação com montagem e desmontagem de 03 tendas, nas
dimensões mínimas de 05 metros de frente x 05 metros de profundidade,
com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo
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pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, 20 unid de
Banheiros químicos- Locação de 20 banheiros químicos individuais,
portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em
polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de
l , lOm de frente x l,lOm de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de
dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado e
01 unid. de Gerador de energia 80Kva -Locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 80 KV A, trifásico,
tensão 380/220 watts, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos
para ligação. Onde apresentaram propostas as seguintes Empresas: J
AUGUSTO SHOWS E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n
05.322.174/0001-94, estabelecida na cidade de Goiânia-Go., à Av. T-2, n.
918, Qd-69, Lt-18, St. Bueno, CEP-74.210-010; BANDEIRANTES LOCAÇÃO E
EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 105.615.714/0001-28,
estabelecida na cidade de Campinorte-Go., à Av. principal, Qd-07, Lt-01,
St. Sul, CEP-76.410-000 e LM PRODUTORA E EVENTOS LTDA-ME, inscrita
no CNPJ

-

sob o

n 13.419.615/0001-07,estabelecida

na

cidade de

Cristianopolis-Go., à Av. Barão do Rio Branco, PC1, centro, CEP-75.320000. 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, tendo os envelopes das propostas
apresentadas a Comissão de Licitação, com os seguintes valores: J
AUGUSTO SHOWS E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n
05.322.174/0001-94, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais};
BANDEIRANTES LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.
105.615.714/0001-28, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais} e
LM PRODUTORA E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n 13.419.

,
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615/0001-07, no valor de R$ 27.000,00 vinte e sete mil reais) 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 LM PRODUTORA E EVENTOS LTDAME, inscrita no CNPJ sob o n 13.419615/0001-07, no valor de R$ 27.000,00
vinte e sete mil reais), foi a mais vantajosa para esta administração, por
ser a proposta de menor preço, e dentro dos critérios estabelecidos pelo
presente Edital. 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 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

da

Empresa

BANDEIRANTES LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.
105.615.714/0001-28, estabelecida na cidade de Campinorte-Go., à Av.
principal, Qd-07, Lt-01, St. Sul, CEP-76.410-000. 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 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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