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ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 023/2019, DISPENSA Nº 014/2019,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SHOWS
MUSICAIS
Aos três dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, às quatorze e trinta
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, sita à Praça Getúlio Vargas, nº 60,
reuniu-se a comissão de licitação designada pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Santos de
Almeida Bernardo, em conformidade com a Portaria nº 171/2018, de 14 de dezembro de 2018,
sob a presidência do Sra. Patrícia Kraut de Mendonça e dos membros Marina Loiola Kuehne
e Joel Gonçalves dos Santos, conforme dispõe o art. 51, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para o devido julgamento e classificação da proposta para a contratação de
empresa para o fornecimento de shows musicais para o evento “Festa do Azeite Novo”, que
será realizado nos dias: 12 e 13 e de 18 a 21 de abril de 2019. Os serviços serão fornecidos
para a empresa que ofertou o menor preço, ou seja, Pedro Torres de Oliveira, inscrita no CNPJ
nº 27.313.159/0001-12, situada no Sítio Araucária, s/ nº , bairro Pomária, na Cidade de Maria
da Fé/MG, cujo valor total dos serviços será de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta
reais). A presente Dispensa baseia-se no art. 24, V e parecer jurídico do Assessor da
Prefeitura. A empresa foi habilitada e valor ofertado encontra-se dentro dos valores praticados
no mercado, conforme cotações. Esta ata será publicada no site oficial da Prefeitura, Diário
Oficial do Município e quadro de avisos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da
Comissão de Licitação deu por encerrada esta sessão da qual foi lavrada e assinada pela
Comissão.
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