COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da abertura da licitação modalidade CARTA CONVITE nº 080/2018 feita aos cinco dias do
mês de Dezembro 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 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Mobiliário para
implantação do Programa Integrado de Atendimento ao Cidadão - TUDO AQUI, desta
Prefeitura, 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) SHOPTEC INFORMÁTICA
LTDA - EPP, Av. Fabio Garcia da Silveira nº 35 - Centro, na cidade de Quirinópolis-GO,
inscrita no CNPJ: 02.719.381/0001-99, b) J. L. INFORMÁTICA LTDA, Av. Lazaro Xavier nº
262 - Bairro São Francisco, na cidade de Quirinópolis-GO, inscrita no CNPJ: 04.814.512/000142 e c) LIG CELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Av. Brasil nº 266, Qd. 210, Lt. 13, Sala
01 - Centro, na cidade de Quirinópolis -GO, inscrita no CNPJ: 05.995.215/0001-03, 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) SHOPTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP, com a seguinte
proposta: no valor de R$ - 154.511,94 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e onze reais e
noventa e quatro centavos); b) J. L. INFORMÁTICA LTDA, com a seguinte proposta: no
valor de R$ - 149.348,97 (cento e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa
e sete centavos) e c) LIG CELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com a seguinte proposta:
no valor de R$ - 158.177,82 (cento e cinquenta e oito mil cento e setenta e sete reais e oitenta e
dois centavos). A Comissão declara vencedora da Licitação a proposta feita pela empresa
licitante: J. L. INFORMÁTICA LTDA, mormente porque foi a que conteve o menor preço, e
sugere a Gestora do Poder Executivo a homologação da empresa vencedora. Não havendo nada
mais a se tratar, a Senhora Presidente declarou encerrado o trabalho, e mandou que lavrasse a
Presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e demais membros.
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