/

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 056/2016- Proc. n. 104/2016-Por item
ATA DE JULGAMENTO

Às 10:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 30 (trinta) de
Setembro de 2016, 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
IRISMAR BURI DE FARIA, designados conforme Decreto nº 012/2016,
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 56/2016 de 21 de Setembro de 2016, relativo à possível
aquisiçã o de moveis destinados a Biblioteca Municipal de Edéia-Go., até
30 de Novembro de 2016, conforme solicitação em ANEXO I, conforme

solicitação em anexo, assim discriminada, conforme Proc. n. 104/20 16: 01
pç de Estaçao de trabalho medindo 1500x1500x750 com gaveteiro pedestal
- Do tampo: tampo em madeira de 25mm de espessura revestido em
formica na cor savana com acabmento em pvc na cor savana - Do pes: pes
em madeira modelo painel de 25mm de espesseura revestido em formica na
cor savana com acabamento em pvc na cor savana - Do gaveteiro:
gaveteiro latreral com 04 gavetas com mchave estrutura em madeira
revestido em formica na cor savana com acabamento em pvc na cor savana;
01 pç de Aparador medino 1300x35 0xl 06 tampo em vidro - Do tampo :
tampo em vidro de l 2mm de espessura fume - Dos pes: pes em madeira de
40mm de espessura revestido em formica na cor savana; O1 pç
de
Poltrona giratoria com braço - Do assento: assento em madeira espuma
injetada ergonomica revestido em couro-ecologico na cor marron chocolate
com detalhe em costura - Do encosto: encosto em madeira espuma inj etada
ergonomica revestido em couro-ecologico na cor marron - Da base: base
giratoria: base giratoria com regulgem de altura pelo sistema a gas - Do
braço: braço modelo corsa na cor preta; 03 pç
de
Armario
modelo
escaninho com 16 portas com chave.estrutura em aço chapa 20 pintura
eletrostatica na cor branca ; O1 pç de Bebedouro de coluna refrigerador por
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comprenssor para garrafao com capacidade de 2,8 de agua gelada e agua
natural; 12 pç de Estante bibliotecaria dupla em aço chapa l 8mm pintura
eletrostatica na cor branca; 05 pç de Mesa para computador medindo
l 200x600x750 com painel divisorio - Do tampo:tampo em madeira de
25mm de espessura revestido em formica na cor savana com acabmento em
pvc na cor savana - Do pes: pes em madeira modelo painel de 25mm de
espesseura revestido em formica na cor savana com acabamento em pvc na
cor savana; 03 pç de Sofa de O1 lugar com braço estofado com assento em
madeira almofadado espuma injetada ergonomica revestido em couroecologico na cor preta com estrutura cromada lateral; O1 pç de Sofa de O1
lugar com braço cromado com assento em madeira almofadado espuma
injetada ergonomica revestido em couro-ecologico na cor preta com
estrutura cromada lateral; O1 pç de revisteiro tubolar cromado modelo
coluna; 01 pç de Mesa de canto estrutura tubolar cromado com tampo de
vidro; 07 pç de Mesa de reuniao redona medindo 1200 de diametro pes de
ferro - Do tampo: tampo em madeira de 25mm de espessura revestido em
formica na cor savana com acabmento em pvc na cor savana - Dopes: pes
tubolar em aço pintura eletrostatica na cor preta com nivelador de piso em
declínio; 33 pç de Cadeira fixa com 04 pes tubolar cromado - Do assento:
assento em polipropileno na cor marron - Do encosto: encosto em
polipropileno na cor marron - Da base: fixa tubolar cromada com
acabamento em pvc para piso em declínio. Onde apresentaram propostas
as seguintes Empresas convidadas: VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE

ESCRITORIO LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n
108.025 .315/0001-03, estabelecida na cidade de Goiania-Go., à Rua da
Passagem, n. 40, Ad-08, Lt-03 e 04, Esplanada do Anicus - CEP-74.433130; LA YOUT MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n 02.604.236/0001-62, estabelecida na cidade de Caixas do Sul-RS, à
Rua José Michelon, n. 277, St. Nossa Senhora de Fatima - CEP-95.041310 e PRlME OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o n 11.973.256/0001-00, estabelecida na cidade de Goiania-Go.,
à Av. C-205, n. 29, Qd-488, Lt-04, Jardim America- CEP-74.270-020. Em
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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: VITORJA DESIGN EM MOVEIS DE
ESCRJTORJO LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n
108.025.315/0001-03, o valor total de R$ 37.892,00, conforme proposta
apresentada; LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n 02.604.236/0001-62, o valor total de R$ 42.424,00, conforme
proposta apresentada e PRJME OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n 11.973.256/0001-00, no valor total de
R$ 36.000,00, conforme proposta apresentada. 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 PRIME OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita
no CNPJ sob o n 11.973.256/0001-00, no valor total de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais), foi a mais vantajosa para esta administração e por
item, 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 PRIME
OFFICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n
11.973.256/0001-00, estabelecida na cidade de Goiania-Go., à Av. C-205,
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n . . 29, Qd-488, Lt-04, Jardim America - CEP-74.270-020. 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 assina .

ANTONIO TELE
E OLIVEIRA
Presidente

Jr t.s,..... CVl ~u tJ ol, ~
IRISMAR BURI DE FARIA
Membro
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