COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da abertura da licitação modalidade CARTA CONVITE nº 023/2019 feita aos cinco dias do mês de
Junho 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, com Equipe, Equipamentos, Estrutura Metálica, Som, Iluminação, para realização do
Rodeio, durante a 40ª Exposição Agropecuária de Quirinópolis e 11º 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 presentes nesta sessão: a) L.A. LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME, Av. Brasil Qd.23, Lt. 01 - Setor Vera Cruz, na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, inscrita no
CNPJ: 05.452.276/0001-24, representada por seu sócio proprietário o Sr. Luiz Antônio Maronezi,
portador da cédula do CPF nº 120.057.288-29, b) NINO SOM LUZ E PALCO LTDA ME, Av. Jacinto
Alves de Abreu Qd. 32, Lt. 08 nº 850 – Residencial Vereda dos Buritis, na cidade de Goiânia Go, inscrita
no CNPJ: 04.217.514/0001-54, representada por seu bastante procurador o Sr.Mauricio Junior de Souza,
portador do CPF nº 576.323.671-87 e c) ELIAS ANTÔNIO MOCÓ RAMOS OLIVEIRA-ME, Rua
Carlos de Almeida nº 272 - Centro, na cidade de Itapaci - GO, inscrita no CNPJ: 13.596.431/0001-04,
representada por seu proprietário o Sr. Elias Antônio Moco Ramos Oliveira, portador do CPF nº
922.947.151-87, após examinados os documentos de habilitação pela comissão e Licitantes presentes que
vistadas e analisadas, houve o questionamento na fase de habilitação quanto os documentos da empresa
L.A. LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 05.452.276/000124, estabelecida no endereço Av. Brasil Qd.23, Lt. 01 - Setor Vera Cruz, na cidade de Aparecida de
Goiânia – GO neste ato representada por seu sócio proprietário Luiz Antônio Maronezi, portador do CPF
nº 120.057.288-29, apresentou Certidão Municipal positiva de débitos perante o órgão municipal da sede
da empresa e então foi concedido o prazo de 5(cinco) dias de acordo com a lei complementar 123/2006 e
posteriores alterações, para a devida apresentação da mesma regularizada, dando sequencia na fase de
habilitação, as demais empresas 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 presentes: a) L.A. LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - ME,
com a seguinte proposta: no valor de R$ - 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais); b) NINO SOM
LUZ E PALCO LTDA ME, com a seguinte proposta: no valor de R$ - 169.900,00 (cento e sessenta e
nove mil e novecentos reais) e c) ELIAS ANTÔNIO MOCÓ RAMOS OLIVEIRA-ME, com a
seguinte proposta: no valor de R$ - 169.400,00 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos reais). A
Comissão declara vencedora da Licitação a proposta feita pela empresa licitante: L.A. LOCAÇÕES DE
ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - ME, mormente porque foi a que conteve o menor preço, e
após a devida regularização feita pela empresa com menor preço indicado, este departamento sugere o
Gestor 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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