
ATA DE RESULTADO FINAL 
 
 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 02/2012 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de áudio para o A uditório do Centro de Educação Tecnológica 
de Itabirito, para atender do Termo de Cooperação T écnica nº 007/2009, conforme especificações 
técnicas em anexo 
 
 
 
Às 09:00 horas do dia 09 de abril de 2012 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação para análise da proposta do licitante habilitado, conforme critério 
previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
A equipe técnica em audiovisual responsável pelo Centro de Educação Tecnológica de Itabirito finalizou os 
trabalhos de avaliação da proposta de preço da empresa habilitada e constatou que: 
A) Item 01 – A empresa licitante ofereceu o modelo de 36 canais que não atende às especificações 
técnicas do edital. 
B) Itens 02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 estão totalmente de acordo com as especificações técnicas do edital. 
 
Assim, diante do acima exposto e após a análise da proposta, a Comissão Permanente de Licitação 
concluiu que a empresa ABRANGE COMERCIAL LTDA (SPOTT MUSICA) foi vencedora dos Itens 
02,03,04,05,06,07,08,09 e 10, num total de R$ 13.684,00 (treze mil seiscentos e oitenta e quatro reais) por 
ter apresentado a proposta que atende aos interesses da entidade e ao princípio da economicidade da Lei 
8.666/93. 
 
Para o item 01 a Comissão Permanente de Licitação recomenda a compra direta  conforme o disposto no 
art. 24, inciso V, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993: “quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser re petida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições preestabel ecidas”. 
 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata e foi encerrada a reunião, com o resultado acima, que 
submetemos à Diretora Presidente da Fundação Cefetminas, Senhora Maria Celeste Monteiro Souza 
Costa  para Homologação e Adjudicação. 
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