COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da abertura da licitação modalidade CARTA CONVITE nº 005/2019 feita aos dezessete dias
dias do mês de Janeiro de 2019, 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 entrega estimada de
28.000 talões de IPTU e ITU e entrega estimada de 3.700 taxas de funcionamento em todos os
setores da cidade, sob a supervisão da Secretaria de Economia e Finanças, 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) ATHAYDES E GONCALVES LTDA,
Rua Herculano Costa nº 99 - Centro, na cidade de Quirinópolis-GO, inscrita no CNPJ:
27.340.258/0001-93, b) PRESTBRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS BRASIL LTDA, Av.
Brasil nº222, 1º andar, sala 01 - Centro, na cidade de Quirinópolis-GO, inscrita no CNPJ:
12.753.655/0001-10 e c) AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES, COMERCIO E
ENGENHARIA HIDRAULICA LTDA, Rua C, nº 278, Qd. F2, Lt. 20, Sala 03 – Setor Leste
Vila Nova, na cidade de Goiânia-GO, inscrita no CNPJ: 23.162.394/0001-80, 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) ATHAYDES E GONCALVES LTDA, com a seguinte proposta: no valor de R$ 88.760,00 (oitenta e oito mil setecentos e sessenta reais); b) PRESTBRAS PRESTADORA DE
SERVIÇOS BRASIL LTDA, com a seguinte proposta: no valor de R$ - 93.515,00 (noventa e
três mil quinhentos e quinze reais) e c) AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES,
COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAULICA LTDA, com a seguinte proposta: no valor de
R$ - 95.100,00 (noventa e cinco mil e cem reais). A Comissão declara vencedora da Licitação a
proposta feita pela empresa licitante: ATHAYDES E GONCALVES 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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