
 

Avenida Silvério Augusto de Melo, 158 – Fábrica – CEP 36.210-000 – Desterro do Melo – MG – 
 Telefax: (32) 3336-1123 CNPJ: 18.094.813/0001-53 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2016 

CONVITE Nº. 003/2016 
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas, no Centro 
Administrativo Prefeito João Benedito Amaral, situado na Avenida Silvério Augusto de 
Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, no Setor 
de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta por 
Luciana Maria Coelho, Alessandra Mota de Araújo e Luciléia Nunes Martins, conforme 
portaria 3.180/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 8.666/93, 
Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, procederam a realização da 
Sessão Pública relativa à Carta Convite nº 003/2016, referente ao Processo Licitatório nº. 
026/2016, cujo objeto é ENCONTRO DE VIOLEIROS, SANFONEIROS E CANTADORES, 
conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes 
do edital e anexos. Nesta data e horário, procedeu-se à abertura da Sessão Pública 
relativa à abertura das propostas das empresas habilitadas na sessão do dia 
12/04/2016. Os licitantes habilitados não compareceram presencialmente para 
acompanhar os trabalhos da Comissão. Após estas considerações as propostas foram 
abertas verificando-se que todos atenderam as determinações do edital e sendo assim 
apurou-se os seguintes valores: A empresa EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS - ME, 
inscrita no CNPJ nº 13.524.552/0001-40, apresentou proposta com valor global de R$ 
35.000,0 0(trinta e cinco mil); A empresa VANDEIR DONIZETE ANTUNES 
CAMPOS,inscrita no CNPJ nº 20.500.289/0001-15,  apresentou proposta com valor 
global de R$ 16.500,00 ( dezesseis mil e quinhentos reais); A empresa TJ RODEIOS 
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 02.473.201/0001-31,  
apresentou proposta com valor global de R$ 35.000,00 ( trinta e cinco mil reais). E 
sendo assim considerando a validade das propostas e o menor valor global decidiu a 
Comissão Permanente de Licitações: Logrou-se vencedora para o certame a empresa 
VANDEIR DONIZETE ANTUNES CAMPOS, inscrita no CNPJ nº 17.495.895/0001-85 
com valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). A Ata será 
afixada no quadro de avisos do hall da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo e 
publicada do site do município, para conhecimento de todos, e nada mais havendo a 
tratar, a Comissão Permanente de Licitações declarou encerrada a Sessão Pública de 
julgamento da PROPOSTA às 10h45, restando a Ata assinada pela Comissão e o 
encaminhamento do processo para a Assessoria Jurídica do Município, acompanhado de 
toda documentação da proposta, para parecer. 
 
 

Desterro do Melo, 15 de abril de 2016. 
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Presidente da Comissão de Licitações                    Membro da Comissão de Licitações 
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Comissão da Comissão de Licitações 

 


