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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021050728 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

Com base nas informações constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021050728, 

referente à licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 004/2022, que tem por objeto a 

Contratação de empresa de engenharia para Execução de Bueiro Celular duplo de concreto e 

duplicação da avenida Miguel Reale, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste 

Município, a serem pagos com recursos de Financiamento FGTS nº 0399.785-11/2015 – Fonte 190 e 

contrapartida do Recurso Próprio – Fonte 100, conforme memorando 271/2021-DOP e considerando 

que foram observados os prazos recursais, ou uma vez que foi expressamente consignado em ata a 

desistência pelos representantes legais das licitantes, nos termos do artigo 43, inciso VI, da lei 

8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em consequência dos preços estarem de acordo 

com os praticados no mercado, ADJUDICO o seu objeto a licitante: F.E MAQUINAS, 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP – CNPJ: 09.443.554/0001-38, que 

apresentou a proposta de preços no valor Global de R$ 1.308.320,76 (um milhão trezentos e oito 

mil trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos), para a convocação da adjudicatária para 

assinatura do Contrato, nos termos do artigo 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da 

lei.  

Publique-se. 

Luziânia-GO, 15 de fevereiro de 2022. 

 

TÉLIO RODRIGUES DE QUEIROZ 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021050728 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO proferida pela 

Comissão Permanente de Licitação referente à licitação Tomada de Preços nº 004/2022, que tem por 

objeto a Contratação de empresa de engenharia para Execução de Bueiro Celular duplo de concreto e 

duplicação da avenida Miguel Reale, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste 

Município, a serem pagos com recursos de Financiamento FGTS nº 0399.785-11/2015 – Fonte 190 e 

contrapartida do Recurso Próprio – Fonte 100, conforme memorando 271/2021-DOP, ficando 

convocado a empresa: F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-

EPP – CNPJ: 09.443.554/0001-38, que apresentou a proposta de preços no valor Global de R$ 

1.308.320,76 (um milhão trezentos e oito mil trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos), 

para assinatura do Contrato, nos termos do artigo 64 caput, do citado diploma legal, sob as 

penalidades da lei. 

Luziânia-GO, 15 de fevereiro de 2022. 

 

TÉLIO RODRIGUES DE QUEIROZ 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 


