ESTADO DE GOlAS
MUNICIPIO DE EDÉIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA/CONVITE N° 022/2014- PROC. ADMINISTRATIVO 040/2014

ATA DE JULGAMENTO

Às 08:00 horas e quinze minutos de tolerância do dia 21 (vinte e um)
do mês de Fevereiro de 20 14, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia,
Estado de Goiás, nesta cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação,
a saber: FILOGONIO JOSÉ MACHADONETO, ROBSON SERGIO DE
OLIVEIRA e ANTONIO TELES DE OLIVEIRA, designados conforme
Decreto n° O14/2014, regularmente publicada na forma da lei, sob a
presidência do primeiro declinado para proceder à abertura e julgamento da
licitação modalidade convite de n° 022/~4 , de 10/02/2014, relativos à possível
contratação de empresa especializada para prestar serviços musicais e
artisticos e de som e palco para os dias O1, 02 e 03 de março de 20 14, para
animação do carnaval de 20 14, na praça da rodoviária de Edéia, conforme
abaixo vai discriminado: O1 - serviços de apresentação artistica com as
bandas "SABOR DY FORRO" E JUNIA E BANDA, para apresentação nos
dias O1, 02 e 03 de março de 20 14, na praça da rodoviária de Edéia-Go, em
animação ao carnaval de 2014, com os ritmos carnavalesco, das 22 :OOHS AS
03 :OOHS e 02 serviços de som e palco de 1Ornx5m, pé direito e gride de
7,00m, iluminação de 24 canhão par, maq. de neblina, 4 muv red, 2 lazer. som
pa-16, 2 mesas cicloton com 42 e 24 canais, com 8 potencia de tipo 3.000 e
som periférico. Onde apresentaram propostas as seguintes empresa( J J
1
1
convidadas : EDSON MACHADO RODRIGUES- ME, inscrito no CNPJ
sob o n 10.571.418/0001-02, estabelecido na cidade de Davinopolis-Go., ' . '
Rua Dorcilia Candida de Jesus, n. 100, centro - 75.730-000; F.L.DA LUZ ~
EVENTOS-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 13.217.431/000 1-56, estabelecidh V
na cidade de Goias-Go., à Rua PC Gonzaga Jaime, Qd-02, Lt-1 9, Jardirh
Franciscoo - 76.600-000, AJA REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita nbJ
CNPJ sob o n 267.012.264/0001-00, estabelecida na cidade de Santa Barba d~
Goias-Go., à Av. Pedro Lucio, n. 994-A, centro - 75.390-000 e ADAN E
VALDEMES PALCO E SONORIZAÇÃO PROFISSIOANL L TDA-ME,
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inscrita no CNPJ sob o n. 07.038.443/0001-10, estabelecida na cidade de
Edéia-Go., à Rua Rui Barbosa, n, 231 , Qd-38, Lt-4, centro- 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 pelas Empresas convidadas: EDSON MACHADO RODRIGUES
- ME, inscrito no CNPJ sob o n 10.571.418/0001-02, no valor de R$
18.000,00 o item 1 e R$ 18,500,00 o item 2; F.L.DA LUZ-EVENTOS-ME,
inscrita no CNPJ sob o n. 13.217.431/0001-56, no valor de R$ 18.800,00 o
item 01 e R$ 18.200,00 o item 02, AJA REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita
/~
no CNPJ sob o n 267.012.264/0001-00, no valor de R$ 18.500,00, no item 01
",)
e R$ 18.500,00 no item 02 e ADAN E VALDEMES PALCO E
v
SONORIZAÇÃO PROFISSIOANL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.
07.038.443/0001-10, o valor de R$ 18.000,00 no item 02. Após analise das
propostas apresentadas, a Comissão de Licitação escolheu as empresa
EDSON MACHADO RODRIGUES - ME, inscrito no CNPJ sob
o
n
10.571.418/0001-02, no valor de R$ 18.000,00, referente o item 01 e a
empresa ADAN E VALDEMES PALCO E
SONORIZAÇÃO
PROFISSIOANL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 07.038.443 /0001-10,
o valor de R$ 18.000,00, referente ao item 02, conforme proposta apresentada
,)
foi a de menor preço por itens e a mais vantajosa para a Administração, o que
levou esta comissão a optar pela mesma, declarando-a vencedora do present
certame licitatório, conforme critérios estabelecidos na Lei 8.666, de 21 e _./t1
junho de 1993. Ato continuo, o Sr. Presidente solicitou a presença ' os
Representantes das Proponentes, procedendo à leitura da proposta escol ida
pela Comissão, facultando novamente a palavra a todos os presentes t a, }
querendo, manifestarem, sendo que todos declinaram novamente de fazer ~
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uso da mesma. Tendo em vista a escolha dos membros da Comissão
Licitatória, decidiram adjudicar o objeto do presente certame a favor das
Empresas EDSON MACHADO RODRIGUES - ME, inscrito no CNPJ
sob o n 10.571.418/0001-02, estabelecido na cidade de Davinopolis-Go., à
Rua Dorcilia Candida de Jesus, n. 100, centro- 75.730-000, referente ao item
01 e ADAN E VALDEMES PALCO E SONORIZAÇÃO PROFISSIOANL
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 07.038.443/0001-10, estabelecida na
cidade de Edéia-Go., à Rua Rui Barbosa, n, 231, Qd-38, Lt-4, centro 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 depois de lida, todos os
participantes concordaram com que ficou es belecido, renunciando
expressamente dos recursos ar quai:__am direi! 'e or isso assinam.
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