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Estado do Rio de Janeiro

PRE,FEI'IU

Rl

MUNICIPAL DE MACUCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LTCITAÇÃO

Ata da reunião da Comissáo Permanente de Licitação da

Prefeitura

Municipal de Macuco, atinente ao Convite no 03/2017.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito,
reuniram-se os membros componentes da Comissão PeÍmanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Macuco, sob a Presidência do Sr.(a) Rosr CLETDE FÉRRAZ
SANTos, com as presenças dos demais membros, Sr(a) CLEBER EsrEVÁo DE SouzA e

S(a) JovANE DA

S|LVA RrBErRo, exatamente

Municipal de Macuco, sito

às 10:00 horas, na sede da Prefeitura

à Rua Mário Freire Martins no'100, centro , nesta cidade.

Dando início aos trabalhos, a senhora Presidente registrou que das 03 (lrês) empresas

convidadas, as 03 (três) empresas compareceram ao certame, que íoram: F,A.

pRoDUçÃO E SONORTZAçÃO ARTÍST|CA LTDA, CNPJ 03.646.869/000í-04, FIXA

soM soNoRrzAçÃo DE MAcuco LTDA ME, CNPJ 10.306.6í9/0OOí{2 e SOLLAR
TOLDOS E EVENTOS LTDA.ME, CNPJ 04.365.353/OOO.I46.

Prosseguindo,
procedendo

à

a

senhora Presidente deu início ao Convite no 0312017,

abertura dos envelopes das

empresas apresentaram toda documentação necessária para

Diante disso,

a

rr"*k{.ShO

documentaçõ":-.::::1.*"

senhora Presidente passou

habilitação.

a

abertura da

i*
proposta

SS"

constatando que a empresa FlxA SoM SoNORIZAçÃO DE MACUCO LTDA ME,
situada a Rua Abdo Elias Antônio, 72 - Centro

- Macuco/RJ,

d*"

apresentou o preço de

R$ '16.270,00 (dezesseis mil, duzentos e setenla reais). Após conferido verificou-se
que a empresa FIXA SOM SONORIZAçÃO DE MACUCO LTDA ME, apresentou o

.áü§

"à:f-

menor preço e íoi então declarada vencedora a empresa, coníorme planilha em "s.,§'
anexo.Os envelopes não foram anexados no processo, Íoram dêscartados.

Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, deu por
encerrados os trabalhos e determinou a lavratu

a presente la, que vai por mi{

Íoosoffi/ooo1-461
SOLI,AR. TOLDOS E EVENTOS
LTDA

Rodovia

U-l16,

-

.t

ME

Km 207

'

s/nr

Bairro Rodovia - CeP 28495'000
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Cleber Estevão de Souza,

e

pelos demais membros da comissão

e

devidamente assinada.
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Macuco/RJ, 17 de maio de 2017
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