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 Ata do Convite Nº 03/2015 - Processo Administrativo Nº3228/2015 – 

Credenciamento, Habilitação e análise das propostas.  

 

Às nove horas do dia 10 (dez) do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sala 

de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na Praça Cívica S/N, 

Setor Central, São Simão/GO, reuniu-se a Comissão de Licitações da Prefeitura 

Municipal de São Simão/GO, nomeada através do Decreto Municipal nº. 175/2014, 

de 18 de Junho de 2014, estando presentes Rodrigo Cardoso de Paiva, Presidente da 

Comissão, Mylla Cristtyan Barbosa Brito e Gizelle Garcia Alves, para atuarem no 

julgamento do Convite nº 03/2015, conforme previsto no respectivo Edital, 

objetivando a Contratação de Empresa(s) para locação, montagem e desmontagem 

de Tendas de diversas medidas, as quais serão utilizados pelas diversas Secretarias 

Municipais da Prefeitura de São Simão/GO e seus Fundos, durante suas reuniões, 

festividades, confraternizações e demais eventos produzidos pelos respectivos 

órgãos, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital, seus 

anexos, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; do Decreto n.º 6.204, de 

05.09.2007; e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e 

alterações posteriores. Foi aberta a Sessão Pública, e o Presidente informou aos 

presentes que de acordo com o Edital seria dada tolerância de 15 minutos para o 

início dos trabalhos. Decorrido o prazo, o Presidente deu inicio a etapa de 

recebimento dos envelopes. Compareceu a empresa FARIA ALVES E ALVES 

LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica sob o n° 07.778.207/0001-30, estabelecida na Avenida Rio de 

Janeiro, S/N, Qd 19, Lote 30, Centro, São Simão/GO, neste ato representada pelo 

seu sócio administrador, o Sr. LOURENÇO BARBOSA DE FARIA ALVES, 

portador da identidade nº M6260470 SSP/MG, CPF 913.257.496-72. Protocolaram 

os envelopes as empresas: DIGITAL SOM EVENTOS LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o 

n° 17.196.642/0001-00, estabelecida na Rua 60, Quadra 26, Lote 18, Bairro Centro, 

São Simão/GO, CEP: 75890-000 e NM SANTOS – PUBLICIDADES E 

EVENTOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica sob o n° 05.853.456/0001-18, com sede a Rua Industrial, S/N, 

Setor Industrial II, Paranaiguara/GO, CEP 75.880-000. Aberto os envelopes de 

habilitação, a Comissão de Licitações rubricou todas as páginas e disponibilizou ao 

representante presente para sua análise e eventuais apontamentos. Nada foi 

destacado. A Comissão analisou a documentação apresentada e decidiu declarar 

todas as empresas habilitadas por apresentarem toda a documentação necessária. 

Ato seguinte foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços. Todas as 

propostas foram rubricadas pelos membros da Comissão e foi dado a oportunidade 

para o representante da empresa FARIA ALVES analisar os documentos. Nada foi 

destacado. O Presidente da Comissão analisou os valores apresentados (valor 

unitário X Valor total). Estado todas as propostas aceitas, uma vez que atenderam 

ao solicitado no edital. Os valores apresentados estão em planilhas em anexo. Por 

ter apresentado o menor valor em todos os itens e toda a documentação de 

habilitação necessária, a empresa FARIA ALVES E ALVES LTDA ME foi 

declarada vencedora do Certame. As demais empresas serão notificadas e está 

aberto o prazo para interposição de recursos de 03 (três) dias úteis, contadas da data 
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da sessão pública. Nada mais havendo, foi lida e lavrada a presente Ata. Registre-se 

que a sessão encerrou-se às 11h 25m. 
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