ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO JULGAMENTO DA PROPOSTA
CARTA CONVITE N º 024/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2133/2017
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZÇÃO DE RODEIO, MONTAGEM E ESTRUTURA,
ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE IGARATÁ DE 2017.
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (10/11/2017), às quatorze horas (14h00), na
Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Igaratá, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada
pela Portaria nº 165 de 14 de gosto de 2017 , para procedimento e instalação da Sessão Pública para a abertura
dos envelopes “Propostas” e julgamento deste certame, para o objeto supra referenciado, nos termos do edital e
anexos, pelo critério de menor preço global.
Inicialmente cumpre informar que foram convidadas as seguintes empresas: HDF LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E
EVENTOS EIRELI-ME (CNPJ 13.104.368/0001-41); SBS EVENTOS LTDA (CNPJ 64.909.617/0001-07);
BAUHAUS DO BRASIL LTDA ME ( CNPJ 02.635.031/0001-44), NELSON ULIANI JUNIOR – ME (CNPJ
09.496.047/0001-62, que protocolaram o recebimento do edital em 31/10/2017, e entregaram seus envelopes de
proposta, não fazendo se representarem neste certame.
Em prosseguimento a CPL rubricou os fechos dos envelopes e procedeu a abertura dos envelopes “Proposta”,
para licitação em epígrafe.
Temos a informar que a empresa HDF LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI-ME, apresentou a
proposta no valor de R$ 79.360,00 (setenta e nove mil e trezentos e sessenta reais), estando classificada; a
empresa SBS EVENTOS LTDA, apresentou a proposta no valor de R$ 79.423,33 (setenta e nove mil e
quatrocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), estando classificada; a empresa BAUHAUS DO BRASIL
LTDA ME apresentou a proposta no valor de R$ 79.1000,00 (setenta e nove mil e cem reias), e a empresa
NELSON ULIANI JUNIOR – ME, apresentou a proposta no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais),
estando classificada.
Diante do exposto declaramos a empresa NELSON ULIANI JUNIOR – ME, vencedora deste certame pelo critério
de menor preço global.
Informamos que a Ata será publicada no site: igarata.sp.gov.br, para que nos termos do art. 109 Inciso I, “b”, abrase prazo recursal de dois dias úteis para os interessados apresentarem suas razões.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata, que vai lida e assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitações.
Igaratá, 10 de Novembro de 2017.
ROGERIO APARECIDO DE CAMARGO
Presidente da CPL
Membros:

FÁTIMA MADALENA ANDRADE PRIANTI
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