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ATA DE ABERTURA JULGAMtrNTO

EDITAL DE LI('ITACÃO. coNVIrE N" 023/2011

OBJETOI CONTRATAÇÃO IN, NNTPRESA PARA A LOCAÇÁO DE ARQUIBANCADA
coM pASSAIIELA A sEI{ urILtzADA ll,r ÁREa DE DESFILE Dos BI,ocos Do
CARNAvAL DESTE MUNIcÍpro Dtr ILHA coMpRtDA, EsrADo DE sÃo pAULo.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 14 horas, no Departamento
de Compras do Município de Ilha Comprida, localizada na Avenida Beira Mar, n" 1 1.000 -
Balneario Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, foi aberta a
sessão de abertura e julgamento das propostas apresentadas no edital sob referência. Foram
convidadas as Empresas: MARCELO APARECIDO PONTES MARQUES - ME; WORI)
STAR EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO LTDA _ ME E ISIS LOIS HILDEBRAND - ME.
Verificou-se que as empresas convidadas não se fizeram representar nesta sessão de abertura e
julgamento das propostas apresentadas no edital de licitação em referência, sendo seus respectivos
envelopes entregues na Divisão de Con'rpras mediante protocolo de recebimento. Os envelopes
foram apresentados dentro das exigências editalícias. Estando tudo em termos e dando sequencia
aos trabalhos, foram abertos os Envelopes no 001 - Documentos, das empresas proponentes, que

após devidamente rubricados pelos membros dl Comissão e pelo representante da Divisão de

Compras, verificou-se que as empresas estão habilitadas e qualificadas para o fomecimento do

objeto da presente licitação. Diante do exposto e considerando a habilitação das empresas
participantes desta fase, determinou a Cornissão. que fossem abertos os Envelopes no 002 -
Propostas, onde verificaram-se os seguintes valores:

MARCELO APAIIECIDO PONTES NIAI{QTIIiS - ME:
RS 76.000,00 (setenta e seis mil rcais);
WORD STAR EQUIPAMENTOS Ii LoCAÇÃO LTDA _ ME:
RS 79.000,00 (setenta e nove mil reais) e

§IS LOIS HILDEBRAND - ME:
RS 70.000,00 (setenta mil reais).

Considerando os critérios de julgamento tla plcsente licitação, resolveu a Comissão declarar
vencedora da presente licitação, a empresa ISIS I,OIS HILDEBRAND - ME, pelo valor total de

R§ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), para realização do objeto da presente licitação. O

resultado da presente licitação será submetido ii elevada apreciação do Excelentíssimo Seúor
Prefeito Municipal, para se concordar. determinat a honrologação e adjudicação, do objeto da

presente licitação a favor da empresa ISIS LOIS HILDEIIRAND - ME. Assinam a presente o

representante do Departamento de Compras da Municipalidade, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitações e o me bro cla Conrissiio presente a esta sessão
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