TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 3133/2018 MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS/GO - CONVITE
PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 2/2018.
DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o
procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Presidente(a) , inserto nestes autos, bem
como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na
modalidade de CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS nº 2/2018 ) Seleção e contratação de empresa para
realização da 5ª FESTA DO PEÃO DE TRÊS RANCHOS, com fornecimento de toda a estrutura de palco, som,
iluminação, arquibancadas, camarotes, fechamentos, bretes, placar, produção do rodeio, juíz, técnicos, salva-vidas,
manejo de porteiras, seguranças, banheiros químicos, contratação de shows, divulgação, mão de obra e todo
material necessário à execução do evento. destinados a ADMINISTRACAO deste Município, para o cumprimento
das atribuições do Município de TRÊS RANCHOS/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das
empresas:
CERRADO PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA ME., pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº
13.805.175/0001-18, estabelecida em RUA U47, 0, - SETOR UNIÃO, GOIANIA - GO, vencedora dos itens abaixo
relacionados:

LOTE/
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO

01/01

Seleção e contratação de empresa para
realização da 5ª FESTA DO PEÃO DE TRÊS
RANCHOS, com fornecimento de toda a
estrutura de palco, som, iluminação,
arquibancadas, camarotes, fechamentos,
bretes, placar, produção do rodeio, juíz,
técnicos, salva-vidas, manejo de porteiras,
seguranças,
banheiros
químicos,
contratação de shows, divulgação, mão de
obra e todo material necessário à execução
do evento.

MARCA

QTDE

UNID.

1,0000

UN

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

50.900,0000

50.900,0000

TOTAL DO FORNECEDOR..........R$

50.900,0000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 3133/2018 MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS/GO - CONVITE
PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 2/2018.

TOTAL DO CERTAME..........R$

50.900,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais), cuja
despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Não há dotações informadas.
PUBLIQUE-SE.
TRÊS RANCHOS/GO, aos, 17 de Agosto de 2018

