ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 023/2014- Proc. n. 04112014
ATA DE JULGAMENTO

Às 09:00 horas e quinze minutos de tolerância do dia 21 (vinte e um)
do mês de Fevereiro de 2014, 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° 023/14, de
10/02/2014, relativos à possível aquisição de materiais para reforma do
Predio Publico da Secretaria Municipal de Educação de Edéia-Go., por
item, até 15/03/2014, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a saber: 1500
unid de Tijolo furado; 8000
unid de Tijolinho; 400 se de Cimento; 2 unid de Vaso sanitário; 1
unid
de Torneira p/ pia b móvel; 2 unid de Torneira para lavatório b móvel;
1 unid de Tanque 2 bacias; 250 unid de Grafilito; 2 unid de Torneira
tanque; 60 ex de Massa PVA 28kg; 25 gl de Esmalte sintético 3600 branco
neve; 35 gl de Esmalte sintético 3600 marfim; 1O unid de Tee de 25mm;
1O unid de Te de 30mm; 30 pc de Rejunte de 5kg; 20 lat de Tinta pva
acrílica externa verde musgo; 45 lat de Tinta pva acrílica interna marfim;
20 lat de Tinta pva acrílica interna branco neve; 4 unid de Spot; 2 unidder
Canaletas c/ 2 lampadas fluorescente; 1O unid de Tomada completa; 6 unid
de Interruptor 1 tecla + tomada; 20 gl de Solvente 5lts; 50 unid
de
Palha de aço; 50 unid de Lixa de massa 80; 50 unid de Lixa de massa
100; 50 unid de Lixa de massa 120; 80 unid de Lixa de ferro;500 mts de
Fio flexível 4,0mm; 200 mts de Fio flexível 6,0mm; 2 unid de Porta
0,90x2, 1O madeira; 1 unid de Porta 0,90x2, 1O metalon direita; 3 unidde
Fechadura com alavanca; 20 unid de Fita crepe; 10 ba de Tubo de 25mm;
20 ba de Tubo de 50mm; 30 ba de Tubo de esgoto 100mm; 15 unid
de
Curva de PVC 25mm;15 unid de Tee de 25mm; 15 unid de Tee de 50mm
15
unid Tee de 100mm; 20unid de Joelho de 50mm; 20 pc de Joelho
de esgoto 1OOmm; 4 unid de Ralo seco; 2 unid de Anel de vedação vaso;
2 uinid de Tubo ligação cromado; 5 unid de Sifão; 30 lt de Tinta para
piso-concreto; 2 unid de Papeleira; 5 unid de Rolo de 23cm; 1O unid de
Prego
Rolo de La de carneiro; 1O unid de Rolo de espuma; 2 unid d
18x24; 2 kg de Prego 17x21 e 45 unid de Coluna de 8mm. Onde
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apresentaram propostas as seguintes: MILTON ALVES DE SOUZA
JUNIOR E CIA LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob o n .01.091.116/000146, estabelecido na cidade de Edéia-Go., à Rua Rui Barbosa, n. 127, Qd-28,
Lt-3, Centro - CEP-75.940-000; IZETE APARECIDA LOPES DE
URZEDA ME, inscrita NO CNPJ sob o n.12.019.203/0001 -09,
estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Av. Washington Luiz, Qd-C, Lt-01,
Rec. Dos Passaras- CEP-75.940-000 e WEDES E ROSA LTDA, inscrito
no CNPJ sob o n 07.160.158/0001-78,estabelecido na cidade de Edéia-Go.,
à Av. Albertina Pereira de Lacerda, n. 3.459, Qd-1, Lt-33 -A, Setor
Aeroporto - 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 pelas
Empresas, MILTON ALVES DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA-ME,
inscrito no CNPJ sob o n .01.091.116/0001-46, no valor total de R$
53.496,25, conforme constante da proposta por item; IZETE APARECIDA
LOPES DE URZEDA ME, inscrita NO CNPJ sob o n.12.019.203/0001 -09,
no valor total de R$ 51.764,45, constante da proposta por item e WEDES
E ROSA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n 07.160.158/0001-78, no valor
total de R$ 55.274,00, constante da proposta. Após analise das propostas
apresentadas, a Comissão de Licitação escolheu a da empresa IZETE
APARECIDA LOPES DE URZEDA ME, inscrita NO CNPJ sob o
n.12.0 19.203/0001 -09, no valor total de R$ 51.764,45, constante da
proposta por item, constante da proposta 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 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
so da
mesma. Tendo em vista a escolha dos membros da Comissão Licit tótia,
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decidiram adjudicar o objeto do presente certame a favor da Empresa
IZETE APARECIDA LOPES DE URZEDA ME, inscrita no CNPJ sob o
n.l2.019.203/0001-09, estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Av.
Washington Luiz, Qd-C, Lt-01, Rec. Dos Passaras - 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 depois de lida, todos os participantes
concordaram com que fico estabelecido, renuncia o expressamente dos
recursos aos quais tinham di eito, e por isso assina

Óds~HADO

TO

Presidente

ANTONIOT

OLIVEIRA

Membro

W 1 c~V~ ~t'\
WEDES E ROSA LTDA
Proponente
]
R E CIA LTDA-:tvffi

IZETE AP

