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Às 09:00 horas do dia 08 do mês de junho de 2016, reuniu-se na sala de 

reuniões da Prefeitura de Cortês, a Comissão Permanente de Licitação 

designada pela Portaria nº 001/2016, tendo como Presidente JOSÉ 

EDMILSON DOS SANTOS, ADALCI CRISTINA SOUZA DE FRANÇA– 

Secretária e CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA- Membro, para promover o 

recebimento e a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, tendo 

como Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 

Serviços de instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de 

Palco, Som, Gerador, e toldos para realização das Festividades Juninas 

comemoradas nos dias 11, 18,23,24,25, 28 e 29 de junho de 2016, de que 

trata o Convite N º 006/2016 – Processo nº 019/2016. Abertos os trabalhos, o 

Senhor Presidente, solicita da Secretária que apresentasse os envelopes 

documentação e propostas dos licitantes presentes, que foi feito na seguinte 

ordem: 01 – AILTON DA COSTA BARBOSA - ME CNPJ Nº  15.723.813/0001-

87; 02 – MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME – CNPJ Nº 

06.350.303/0001-10; 03 – CHARLES CRISTIANE DAS NEVES ME – CNPJ Nº 

05.445.990/0001-95. Em seguida o Sr. Presidente determinou que os 

presentes examinassem e constatassem se todos os envelopes estavam 

lacrados e mandou que fossem rubricados, passou-se a abertura dos 

envelopes Documentação dos Licitantes acima identificados, os quais foram 

analisados à vista das exigência do edital, onde a CPL deliberou por habilitar 

todos os participantes. Não havendo Interposição de Recurso e dando 

prosseguimento passou para a abertura dos envelopes Proposta de Preços à 

vista das exigências do edital, a CPL considerou todos os participantes 

classificados. Passando em seguida a emissão do Mapa Comparativo de 

Preços, onde foram analisadas as propostas, tendo a Comissão de Licitação 

declaradas vencedoras as EMPRESAS:  – 01 - AILTON DA COSTA 

BARBOSA - ME, por ter apresentando o menor preço unitário para os ITEM: 

01- R$ 3.800,00(três mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 

26.600,00(vinte e seis mil e seiscentos reais); 02 – CHARLES CRISTIANE 

DAS NEVES ME, por ter apresentando o menor preço unitário para o ITEM: 



02- R$ 4.700,00(quatro mil e setecentos reais), perfazendo  o valor total de 

R$  32.900,00(trinta e dois mil e novecentos reais). ITEM: 03 – R$ 

2.200,00(dois mil e duzentos reais), perfazendo o valor total de R$ 

15.400,00(quinze mil e quatrocentos reais), perfazendo o valor total dos 

itens vencedores de R$ 48.300,00(quarenta e oito mil e trezentos reais). 

Perfazendo o valor Global da licitação de R$ 74.900,00(setenta e quatro 

mil e novecentos reais). Em seguida o Sr. Presidente faculta a palavra aos 

presentes, não havendo quem queira fazer uso e nada mais havendo a tratar, o 

Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos da reunião, e eu Secretário 

abaixo assinado, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, 

vai assinada pela Comissão de Licitação e licitantes presentes. 
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