
MUNICÍPO DE JAHU 

HOMOLOGAÇÃO 

CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao Pregão 

Presencial nº 09/2016. Objeto: Registro de preços para a eventual locação de 

estruturas de eventos culturais, turísticos, assistenciais, solenidades e para 

atendimento de obrigações assumidas em termo de convênio ou instrumentos 

similares, de acordo com a necessidade, proveniente do Processo 

Administrativo n.º 477/PG/2016. 

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos quanto ao objeto 

do referido Pregão Presencial, bem como o Relatório de Sessão, no qual as 

empresas: 

• - JOÃO CESAR MOLAN - ME, CNJP 09.613.112/0001-92, no valor de R$ 

52.700,00, para os itens 06 e 07, sagrou-se  vencedora; 

• - L C DA COSTA JAU - ME, CNPJ 67.074.930/0001-60, no valor de R$ 

94.680,00, para os itens 04 e 05, sagrou-se vencedora; 

• - JB GOMES & CIA LTDA, CNPJ 56.505.050/0001-85, no valor de R$ 

54.320,00, para os itens 02 e 03, sagrou-se vencedora; 

• - AMERICAN AUDIO VISUAL EIRELI ME, CNPJ 03.279.656/0001-83, no 

valor de R$ 77.250,00, para o item 08, sagrou-se vencedora; 

• - MARCELA PERIM DE MORAES - ME, CNPJ 14.345.517/0001-27, no valor 

de R$ 28.000,00, para o item 01, sagrou-se vencedora; 

• - PC FERREIRA MARMONTEL EIRELI ME, CNPJ 00.354.734/0001/79, no 

valor de R$ 24.000,00, para o item 11, sagrou-se vencedora; 

• - L&G EVENTOS LTDA ME, CNPJ 12.463.106/0001-00, no valor de R$ 

23.500,00, para o item 12 e 13, sagrou-se vencedora; 

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas todas as 

medidas legais nos termos de que preceitua as Leis nos. 10.520/02, 8.666/93, 

Decreto Municipal nº. 5.205/04 e demais legislações pertinentes. 

RESOLVE: 

I- ADJUDICAR e HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado, com 

fundamento nos artigos 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e 8º, art. 1º, do 

Decreto Municipal nº 6594/2013; 

II- DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada para assinatura 

do Instrumento de Contrato; 



III- PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei. 

Jahu, 08 de abril de 2016. 

Luis Vicente Federici. 

 


