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Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezoito , na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO 

XINGU, reuniu-se a Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, composta pelos 

servidores ELISDINA LEMOS DE LIMA- Presidente e CINARA MENDONÇA PIMENTEL- Membro. 

Constando a ausência (devidamente comprovada) de FRANCINILZA DE LIMA DA SILVA por motivo de saúde. 

Estando sob a Presidência da primeira, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preço 

do Convite nº 1/2018-001CMVX cujo objeto é: Contratação de empresa especializada na locação de 

equipamentos para sonorização e gravação das reuniões da Câmara Municipal através de profissional 

especializado, com fornecimento de equipamentos tais como mesa de som, computador, microfones sem e com 

fio, pedestais para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem necessários a 

atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-CMVX. Às dez horas do dia 

supra a Sra. Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação. Considerando que de acordo 

com o item 7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem: 7.9: “É facultativa a presença dos licitantes no 

momento do julgamento das propostas”, estas não se fizeram presentes. Fazendo assim, o envio dos envelopes de 

acordo com o que diz o Instrumento Convocatório. Em seguida, solicitou ao membro (nesta oportunidade sendo 

Secretária) que procedesse a lista das empresas que foram convidadas para participarem do presente certame, 

confirmando o recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preço, sendo composta a presente lista pelas 

seguintes proponentes: H C DA SILVA EVENTOS, representada por HELIO CASTRO DA SILVA, R. N. G. DE 

SOUSA-ME, representada por RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA, SIMONE DOS SANTOS SOUZA 

COSTA 00387044396, representada por WERLISSON XAVIER DA COSTA. Passou-se em seguida à abertura e 

analise e rubrica dos documentos de habilitação pela Comissão. Após a análise realizada pela Comissão dos 

documentos de habilitação. Ato contínuo, a Sra. Presidente  proferiu em viva voz o resultado da habilitação, onde 

declarou habilitadas as proponentes participantes do certame: H C DA SILVA EVENTOS, R. N. G. DE 

SOUSA-ME, SIMONE DOS SANTOS SOUZA COSTA 00387044396. Em seguida passou para abertura do 

envelope “B” Proposta de Preço, após aberto foi lido os preços em voz alta para que fosse elaborado o mapa 

comparativo. Em seguida a Sra. Presidente solicitou que o membros da Comissão presente rubricasse as referidas 

propostas. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido exame dos mesmos, passou-se ao 

julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO, onde constatou-se que o participante H C DA 

SILVA EVENTOS foi vencedor no item 00001, perfazendo o valor total de R$ 71.000,00(Setenta e Um Mil 

Reais).Nada mais para constar foi encerrada a presente Sessão e lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos 

membros desta Comissão. 
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