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ATA DE REALIZAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 001/2017

PROCESSO Nº: 2017011885
OBJETO: Contratação de Empresa para Locação de Estruturas Metálicas Móveis
para Eventos Temporários (incluindo instalação, montagem, manutenção e
desmontagem) e Prestação de Serviços Especializados em Eventos (incluindo serviços
técnicos e profissionais especializados na Realização, Execução, Programação,
Produção, Organização e Assessoria) com vistas à Promoção da XXV Exposição
Agropecuária de Bom Jesus – GO, a ser realizada nos dias 22 a 30 de julho de 2017.
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezessete (20.07.2017), ás 15h00min,
reunidos na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Bom Jesus a comissão de Licitação
nomeada pelo Portaria nº 060/2016 de 26 de junho de 2016, composta pelos servidores:
Eli Alves - Presidente, Rosania Ferreira Barbosa e Sirlene Aparecida da Silveira membros,
reuniu-se para sessão de recebimento dos envelopes e julgamento das proposta relativa à
Carta Convite nº 001/2017 de 13/07/2017, para a Contratação de Empresa para Locação
de Estruturas Metálicas Móveis para Eventos Temporários (incluindo instalação,
montagem, manutenção e desmontagem) e Prestação de Serviços Especializados em
Eventos (incluindo serviços técnicos e profissionais especializados na Realização,
Execução, Programação, Produção, Organização e Assessoria) com vistas à Promoção
da XXV Exposição Agropecuária de Bom Jesus – GO, a ser realizada nos dias 22 à 30
de julho de 2017, conforme as especificações e os quantitativos constantes no Anexo I do
Edital normativo, onde foram convidadas para participarem do referido certame as
seguintes empresas: NINO SOM, LUZ E PALCO LTDA, HUGO EVENTOS EIRELI
EPP E SILVA E SILVA LTDA ME. O Senhor Presidente declarou aberta a sessão,
momento em que recebeu das mãos do Secretario da comissão o envelope de nº 01,
contendo os documentos de Habilitação, que foram conferidos pela Comissão Permanente
de Licitação e licitantes presentes, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade.
Portanto, todas as empresas foram habilitadas para a fase de abertura das propostas de
preços. Após os representantes das empresas proponentes desistirem expressamente, por
livre e espontânea vontade, de qualquer recurso administrativo quanto à habilitação, o
Secretário da Comissão passou às mãos do Senhor Presidente, o envelope de n.02,
contendo os documentos relativos às propostas. Após a comissão passou a analisar as
propostas apresentadas pelos participantes, vazadas da seguinte forma: A empresa NINO
SOM, LUZ E PALCO LTDA, apresentou a proposta no valor de R$ 79.600,00 (setenta e
nove mil e seiscentos reais ), a empresa HUGO EVENTOS EIRELI EPP apresentou a
proposta no valor de R$ 79.900,00(setenta e nove mil e novecentos reais ) e a empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Estado de Goiás
CPL – Comissão Permanente de Licitação

Praça Sebastião Antônio de Oliveira, nº 33-Centro
CEP. 75.570–000 – Fone: (64) 3608-8901 – Fax (64) 3608–6030

SILVA E SILVA LTDA-ME apresentou proposta no valor de R$ 79.300,00 (Setenta e
nove mil e trezentos reais). Após a abertura das propostas acima descritas, a comissão de
licitação analisou os preços apresentados, de acordo com os critérios fixados no edital,
sagrando-se vencedora a empresa SILVA E SILVA LTDA-ME, que apresentou a proposta
no valor de R$ 79.300,00 (Setenta e nove mil e trezentos reais), satisfazendo as
exigências do Edital normativo e as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus GO. Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitação resolve julgar vencedora do
presente certame a empresa SILVA E SILVA LTDA-ME. Nada mais havendo, o Senhor
Presidente da C.P.L, encerrou a presente sessão, solicitando ao Secretário que lavrasse a
competente ata que vai assinada por todos os membros da comissão. Sala da Comissão de
Licitação do Município de Bom Jesus - GO, aos 20 de julho de 2017.
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