
ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS 
PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE 
HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017 REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, DESTINADO A CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, 
SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, GERADOR, GRID COM ILUMINAÇÃO), PARA AS 
COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO 
MUNICÍPIO DE IPUBI, “NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO” NOS DIAS 
30, 31 DE AGOSTO 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete 
(24/08/2017), às 10:00hs, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ipubi – PE, 
reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob a presidência do Sr. Wilson Alves da 
Silva, para o ato de abertura dos envelopes de documentação e Proposta de Preços, 
referente ao Pregão Presencial nº 039/2017, Processo nº 046/2017, destinado a 
finalidade a contrataçao de empresa do ramo pertinente para locação de estrutura 
(palco, som, iluminação, tendas, gerador, grid com iluminação),para as comemorações 
alusivas as festividades da Padroeira do Município de Ipubi, “Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro” nos dias 30, 31 de agosto 01 e 02 de setembro de 2017, conforme 
objeto descrito neste edital, conforme especificaçoes, quantitativos constantes do 
anexo I (termo de referência) do edital, conforme especificaçoes, quantitativos 
constantes do anexo I (termo de referência) do edital, conforme objeto descrito neste 
edital. Na data e horário acima mencionados, compareceu a seguinte empresa 
interessada no certame, ao saber: TOP PRODUÇÕES SHOWS & EVENTOS EIRELE-
ME(TOP PRODUÇÕES) inscrita no CNPJ nº 07.714.881/0001-51, representado pelo 
seu Representante legal o Sr. LÚCIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, CPF nº 701.476.374-07; RG nº 9.146.763 SDS-PE, 
Residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 125, Centro Ipubi-PE. A qual foi devidamente 
credenciada. Em seguida fora solicitado os envelopes de propostas e de habilitação. 
Aberto os envelopes de propostas de preços foram computados os preços ofertados 
para o Mapa de Apuração de Preços, quando obtivemos o seguinte resultado 
(conforme Mapa Anexo), a Empresa TOP PRODUÇÕES SHOWS & EVENTOS 
EIRELE-ME (TOP PRODUÇÕES) foi vencedora nos itens: 01 ao 12 do anexo I do 
Edital, com valor global de R$ 142.400,00 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos 
reais), considerando que o preço ofertado esta abaixo do estimado foi declarada a 
referida como classificada. Em seguida fora aberto o envelope de habilitação e depois 
de analise da documentação foi habilitada a referida empresa, por conseguinte 
declarada vencedora do certame já que apresentou o valor acima citado e conforme 
Mapa de Apuração de Preços anexo. Neste ato o represente legal renuncia 
expressamente ao prazo recursal. Nada mais digno de nota e nem a tratar, o 
Pregoeiro determina que seja enviado um relatório ao Prefeito do Município para a 
devida adjudicação e homologação do processo.  
 

 Ipubi-PE, 24 de agosto de 2017. 

Comissão Permanente de Licitação                               Licitante(s) 

___________________________                   ___________________________ 

___________________________ 

___________________________                      


