COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da abertura da licitação modalidade CARTA CONVITE nº 042/2018 feita aos
dezenove dias do mês de Junho de 2018, às nove horas, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e os membros designada pela Portaria
nº 001/2018, de 03 de Janeiro de 2018 (dois mil e dezoito). Faz-se a abertura da
Licitação modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, a qual destina-se a
Permissão de utilização de espaço público de forma onerosa, disponibilizado por meio
de convênio pelo sindicato rural de Quirinópolis, durante as festividades da 39°
Exposição Agropecuária de Quirinópolis e 10º Rodeio Show, objetivando a entrega dos
serviços descriminados no Anexo I do presente certame, tudo de acordo com a Lei
8.666/93. A Senhora Presidente determinou a abertura dos Envelopes n° 01, contendo a
documentação das empresas Licitantes: a) J.Z SHOW E EVENTOS EIRELI, Rua
José Ribeiro do Prado nº 195, sala 06 - Bairro Brasinopolis, na cidade de CristianópolisGO, inscrita no CNPJ: 24.316.346/0001-61, b) GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, Av. 09 de Julho nº 1607, Qd. 01, Lt. 03,04 e 05 - Bairro Karfan,
na cidade de Itumbiara-GO, inscrita no CNPJ: 09.363.642/0001-20 e c) NACIONAL
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Av. Castelo
Branco nº 4770, Qd. 23, Lt. 05-E, sala 114, Edif. Aquário - Bairro Rodoviário, na
cidade de Goiânia-GO, inscrita no CNPJ: 28.491.007/0001-72, após examinados os
documentos pela comissão e Licitantes presentes que vistadas e não havendo
irregularidade, as mesmas foram consideradas habilitadas. Em seguida dando
continuidade, aos trabalhos, a Srª. Presidente determinou a abertura dos Envelopes n°
02, contendo as propostas das empresas Licitantes: a) J.Z SHOW E EVENTOS
EIRELI, com a seguinte proposta: no valor de R$ - 27.900,00 (vinte e sete mil e
novecentos reais); b) GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a
seguinte proposta: no valor de R$ - 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) e c)
NACIONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, com a seguinte proposta: no valor de R$ - 26.650,00 (vinte e seis mil
seiscentos e cinquenta reais). A Comissão declara vencedora da Licitação a proposta
feita pela empresa licitante: J.Z SHOW E EVENTOS EIRELI, mormente porque foi a
que conteve a maior oferta, e sugere a Gestora do Poder Executivo a homologação da
empresa vencedora. Não havendo nada mais a se tratar, a Senhora Presidente declarou
encerrado os trabalhos, e mandou que lavrasse a Presente Ata, que lida e achada
conforme, vai devidamente assinada por mim e demais membros.
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