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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
coNvlTE No oml2022

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2022, às 14:30 horas, reuniu-se na PreÍeitura Municipal de Souto

soares, no setor de compras e Licitações, a comissâo de LicitaÉo, nomeada através do Decreto no

221t20i2 de 1O de Janeiro de 2022, composta por Amaury Alves Batista Junior, Aniara Rodrigues de Jesus e

Jãsé Fabio Vieira de Souza, sendo o primeiro presidente e os demais membros, para receber e julgar as

óropo.t r i"r"iente ao Convite N'oo4i2o22 de '13 de Setembro de 2022, que tem por objeto a contrateÇáo

ã" Erpr"t" para locaÉo de equipamentos de som, iluminaÉo, estrutura de palco dentre outros descritos no

pre""nt" edital e seús anexos para atender a. Secretaíà. Municipal de Cultura do-Município de Souto

boares/aA na organização e reaiizaçáo de eventos, em datas a serem definidas, conforme especificaçÕes

constantes no Anexo f, Oeste Convite, a ser julgaáa conformê Lei n' 8.666/93 e suas altêraÉes, sendo

ãáãt"ã6 r"no, preço gtãoat. roia. ónuioao"s 
"ã 

Erpre""", iiAlARA BARAUNA DE ARAUJ9' inscrito no

CNpJ sob no 46.297.i7OlOOO1-80: ;;;J; à Rua iosé Vencêslau,56, Centro' Souto Soares-BA' CEP:

+à.sàO-oog, r"pr"sentada pela éiá.-úÀrlna BARAUNA DE ARAUJq brasileira, maior, capaz' inscrita no

CpF 039.512.455-za e portaooã-oo'ãd tt;zosgOseo2g SSPJBA; PAULA LAINARA DE-BARRSS PIRES

iroe,-ôúpl sob o nd zq il)1iúooól-5q, rocatizada na Rua Horácio de Matos, 972 - sala- centro,

seabra/BA, CEp: 46.900-000, i"prã"Lnt"o" 
'peta 

sra. pA^uLA LATNARA DE BARROS PIRAS, brasileira,

maior. solteira, empresárie, in""ri[, no cpr o'gg.gat.gls-eo e portadora do RG n" 14/.1402411 ssP/BA e a

l];;;ã;ii'ilióóGóÉs iiil ;.;riio no cNpJ n" 23.àse.47ol0001-01, situada na Praça Joaquim

ãiíre-, iol'ô"i|'ià-õo-,i"i.io s;;J";;;,-8"* do MendesiBA' cEP: 44eso-ooo-,-repres-entado pelo sr'

JOSE ALvEs DE oLtvEtRA, iãrt"aãi êl aã õartàira oe ldentiáade n' 0463770005 SSP/BA e do CPF n'

488.141.055_53, conforme proioioo. oã'"r'trega carimba.os e assinados pelos licitantes. As seguintes

empresas protocolaram, t"rp"iiirrÃ"r't", oi Énvelopes "HabititaÉo' e 'Proposta comercial': MAIARA

BARAUNA DE ARAUJo, in.riô'noêrlÉ.r-soú n" aôzgz tTolooó1-8o; PA-ULA LAINARA DE BARRoS

ptRES LTDA, CNPJ sob o n" 24;,372.17210001-54 e a empresa BM PRODUçÓES LTDA inscÍito no CNPJ n'

23.zgg.47otoo11-01. Prosseguinão]o S-r. Éi"ú"nte fei a abertura dos envelopes de no 01 Habilitaçáo'

constatando que todas r, ".p*á. "ti"vam 
com a documentaÉo de habllEt1o em dia' conforme exigido

no instrumento convocatório. roããi 
". ".pi""as 

foram dectaradãs HABILITADAS. seguidamente, passando

para a segunda tase oo certamã];,*"#' a abertura dos envelopes de no 02 PÍoPosta de Preço' Como

nâo houve a intenÇáo o" ,nt"ipàIçao aã recurso na fase de habilitação, a comissáo procedeu com o

recebimento dos envetopes dã;-ft;".t"" de preços, A. Comissão analisou quanto às formalidades

emanadas no coNVtrE. O. ,ãrãrà" íãú"ii "ir"úiá _o" 
foram os seguintes:": .MAIARA BARAUNA DE

ARAUJO, inscrito no cNpJ s;;;; zs.ísi.tiotooot-80 - RS 14í.650'00 (cento e quaÍenta e um mil,

seiscentos e cinquenta ,""i.]] ãlü-La-'üriiÃm DE BARROS PIRES LTDA, CNPJ sob o n'

24.372.17210001-54 - R$ 166.280,00 (Cento e ieTq!!a-.e sêi mil' duzentos e oitenta reais)' e BM

pRODUçÕE5 LTDA inscrito ,iã-irlÉ.r'"; il.zss.qtotooot-o 1 - RS í70'578,33 (Cento e setenta mil'

quinhentos e setenta e oito reai] 
" 

iiini, é três centavos). Após análise das propostas de preço, declarou

vENcEDoRA Do CERTAME ; ôr;; úrÀRA aamÚu DE ARAUJo, inscrito no CNPJ sob no

46.297.170t0001-80, com seoe ã árã iãie v".c"ttau,,56, Cenrro' souto soares-BA, CEP: 46.990-000' o

quat apresentou 
" 

,"no, propãi";.;; rrú;96úá1" ri$ t+r.eso,oo (cento e quarenta e um mil, seiscentos

e cinquenta reais), bêm *ro t il"iãr'".iàiaêntro oo praticado no mercado. Em seguida' o Presidente da

cpL indagou entre os presentef"á Éárã i int"nçao de interpor recurso contÍa o resultado, ondê os mesmos

abdicaram de tat direito. ruaoá'ÃãisGnoo à r"i"t r, eu Amaury Alves Batista Junior, Presidente da cPL

encerÍei a reuniâo às 15:46mi;, b;; 
"".À 

rá*"i a presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim'

ã"új Ã".biói da cPL e pelos representantes das licitantes presentes'

À)z

,{lW
Amaury AIJís Batlste Junior

Presidênto da CPL

José Fá s Souza

\

Aniara hodrigues de Jesus
lúembro



Licitantes:

CNPJ no
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CNPJ
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MAPA COMPARATIVO
coNvlTE 00412022

Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos de som, iluminação, estrutura de palco dentrc outros descriÍos no presente

õãít"t 
" "rr" 

an"íos prr" aiencter a secretaria Municipal de cuttura do Município de souúo soares/BA na organização e realização de eventos,

á, à"tut a serem definidas, conforme especificações consÍanÍes no Anexo l, deste Convite.

dentre outrosestrutura dede de som ilum

CN PJ n' 23.299.47 O|O0O1
BM PRODU LTDAPIULI TIIUNA DE BARROS PIRE

CNPJ n' 24.372.17210001'54 47
S LTDAMAIARA BARAUNA DE ARA

CNPJ no 46.297.í 70/000í -80
UJOEmpresas

R$170.578 33R§166.280R$ 141.650 00TOTAL

SOUTO SOARES, 2'l de Setembro de 2022

n n eu aY at%ar t sr A J.., N to R
Presldente CPL

Aniara Rodligues de Jesus
Membro

José Fábio de Souza
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