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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.439.768-

4/2011)

 

  Às 15:01:40 horas do dia 22/12/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 4.439.768-4/2011 - 2011/049-2011 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de organização e execução de simpósios, para

atender a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda  SETRAB, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização e

execução de simpósios, para atender a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda

 SETRAB, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Data-Hora Fornecedor Valor

22/12/2011 08:49:46:420 LE CANARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.200.000,00

21/12/2011 18:19:16:843 OFICINA DE EVENTOS LTDA  R$ 2.000.000,00

21/12/2011 11:35:14:874 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 90.000,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram os seguintes os

menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização e

execução de simpósios, para atender a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda

 SETRAB, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Data-Hora Fornecedor Lance

22/12/2011 15:51:09:552 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 71.490,00

22/12/2011 08:49:46:420 LE CANARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  R$ 1.200.000,00
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21/12/2011 18:19:16:843 OFICINA DE EVENTOS LTDA  R$ 2.000.000,00

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da Disputa

e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 13/01/2012, às 13:54:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de organização e execução de simpósios, para atender a Secretaria

Municipal do Trabalho, Emprego e Renda  SETRAB, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME

com o valor R$ 71.490,00.

 

  No dia 22/12/2011, às 16:20:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de organização e execução de simpósios, para atender a Secretaria

Municipal do Trabalho, Emprego e Renda  SETRAB, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 11/01/2012, às 15:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 11/01/2012, às 15:40:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de organização e execução de simpósios, para atender a Secretaria

Municipal do Trabalho, Emprego e Renda  SETRAB, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 13/01/2012, às 13:54:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 13/01/2012, às 13:54:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de organização e execução de simpósios, para atender a Secretaria

Municipal do Trabalho, Emprego e Renda  SETRAB, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.
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ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

LE CANARD EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

OFICINA DE EVENTOS LTDA

FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME


