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PROCESSO Nº 044/2019 
CARTA CONVITE Nº 002/2019 

               RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipubi, 
composta pelos membros Presidente – Wilson Alves da Silva, Secretário(a) 
Emerson Bezerra de Lima e membro Giserley Paula Pereira Gomes Freires, 

reunida em sessão ordinária previamente convocada para o fim de proceder-se 
ao julgamento de propostas de preços decorrentes da Carta Convite nº 

002/2019, cuja abertura dos envelopes com as propostas de preços se deu em 
16/08/2019 às 08:00 horas, com as fundamentações constantes, vem à luz do 
que preconiza o artigo 38, V, e artigo 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

modificações posteriores, emitir o seu relatório cujo objeto da modalidade 
acima precipitada se constitui na apresentação da Carta convite nº 002/2019, 

que tem como objeto à Locação de estrutura (palco, som, iluminação, tendas, 
banheiros químicos, camarim, banner, toldo, gerador, gride com iluminação, 
barricada, painel de led, texteiro de led), para as comemorações alusivas as 

festividades da padroeira do município de ipubi, “Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro” nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2019, para atender as 
necessidades do departamento de cultura de conformidades com as 
especificações e quantitativos constantes do anexo I do presente edital. Após a 

analise dos preços ofertados pelos licitantes presentes, a Comissão recomenda 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, salvo melhor juízo, pela 
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, da seguinte empresa: Empresa 

Envelope nº 01 – GSMI-4 LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, com sede Rod. Br 

316, 556 – KM 24 – Cavalete – Araripina – PE,  CNPJ: 13.604.035/0001-81, 
nos itens do 01 ao 06 do anexo I do Edital, com o valor global de R$  

120.450,00 (cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo sua 
proposta considerada, portanto, as mais vantajosas e econômicas para a 

administração. 

 
   Ipubi-PE, 16 de agosto de 2019. 

 
 

 
    _____________________________________ 
      PRESIDENTE 
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  SECRETÁRIO    MEMBRO 

 


