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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021027116 

LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 006/2021 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS EM ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 006/2021 

 

Às nove horas do dia cinco do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luziânia, Estado de Goiás, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 013/2021 para proceder à recepção e 

abertura dos envelopes contendo documentações e propostas de preços, em atendimento à Carta-

Convite nº 006/2021, com critério de julgamento menor preço por item, conforme especificado no 

termo de referência que tem por objetivo é a Contratação de empresa para prestação de serviços 

com locação de 01 (um) Caminhão ¾, tipo carroceria Baú, com motorista, em perfeito estado de 

conservação e condições de uso para prestar serviços junto a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Trabalho.  

 

NOTA: Nos termos do § 3°do art. 22, da Lei Federal 8.666/93, o convite foi devidamente 

encaminhado as empresas do ramo, conforme comprovantes nos autos, observando-se o prazo 

mínimo de 5 dias úteis, foi afixado no Placar da Municipalidade e liberado para consulta e download 

no endereço eletrônico www.luziania.go.gov.br, e encaminhada ao TCM via COLARE, visando à 

ampla publicidade salienta-se ainda que não houve solicitação de participação com antecedência de 

24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 

Para participar do certame foram convidadas as empresas:  

 

 TRANSPORTE LUZIÂNIA LTDA - CNPJ – 03.154.737/0001-57; 

 UILSON PEREIRA ROSA-ME– CNPJ: 20.325.206/0001-07; 

 LARISSA DIAS GUIMARÃES - ME – CNPJ – 15.912.766/0001-10; 

 

Dando prosseguimento aos trabalhos a Comissão Permanente de Licitação procedeu ao recolhimento 

dos envelopes contendo documentações e propostas de preços, constatando o comparecimento dos 

licitantes: 

 

 TRANSPORTE LUZIÂNIA LTDA - CNPJ – 03.154.737/0001-57; 

 UILSON PEREIRA ROSA-ME– CNPJ: 20.325.206/0001-07; 

 LARISSA DIAS GUIMARÃES - ME – CNPJ – 15.912.766/0001-10; 

 

Em seguida, passou a abertura dos envelopes contendo as documentações. A Comissão após analisar 

e rubricar as documentações apresentadas e constatadas a regularidade das mesmas, tendo em vista 

que as mesmas atenderam as exigências contidas no Edital e os representantes das empresas 

declararam a expressa desistência da interposição de recursos. A Comissão dando prosseguimento 

aos trabalhos passou para a segunda fase do procedimento licitatório, dando início à abertura dos 

envelopes “Proposta de Preço”, sendo rubricadas as páginas pelos membros da Comissão de 

Licitação e licitantes presentes, classificando as propostas das empresas da seguinte forma: 

 

http://www.luziania.go.gov.br/
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1. TRANSPORTE LUZIÂNIA LTDA - CNPJ – 03.154.737/0001-57, que apresentou Proposta 

de Preços no valor mensal de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), perfazendo um valor Global 

de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais); 

2. UILSON PEREIRA ROSA-ME– CNPJ: 20.325.206/0001-07, que apresentou Proposta de 

Preços no valor mensal de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), perfazendo um valor Global 

de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais);  

3. LARISSA DIAS GUIMARÃES - ME – CNPJ – 15.912.766/0001-10, que apresentou 

Proposta de Preços no valor mensal de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), 

perfazendo um valor Global de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); 

 

A Comissão Permanente de Licitação após análise das propostas apresentadas, à luz dos elementos 

que integram o presente auto e considerando o quesito de menor preço Global, recomenda a 

homologação em favor da empresa: 

 

1. TRANSPORTE LUZIÂNIA LTDA - CNPJ – 03.154.737/0001-57, que apresentou Proposta 

de Preços no valor mensal de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), perfazendo um valor Global 

de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais. 

 

Nada mais havendo a se tratar foram encerrados os trabalhos desta reunião, lavrando-se esta Ata que 

vai assinada pelos membros da Comissão - CPL e Licitantes presentes. 

 

Luziânia-GO, 05 de agosto de 2021. 

 

 

RODRIGO DE BRITO RODRIGUES 
Presidente da CPL 

 

 

NEUSA MARIA SIQUEIRA 

Secretária da CPL 

 

 

EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS 

Membro da CPL 

 

 

MAGDA TERESINHA TORMIN 

Membro da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE LUZIÂNIA LTDA 

CNPJ – 03.154.737/0001-57 

Lucas Coelho da Silva 

CPF: 703.320.261-08 

Licitante 

 

 

UILSON PEREIRA ROSA-ME 

CNPJ: 20.325.206/0001-07; 

Uilson Pereira Rosa 

CPF: 552.762.881-00 

Licitante 

 

 

 

LARISSA DIAS GUIMARÃES – ME 

CNPJ – 15.912.766/0001-10 

Larissa Dias Guimarães 

CPF:   020.392.261-1
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