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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021053905 

CARTA-CONVITE Nº 005/2022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA 

DE PREÇOS EM ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 

MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 005/2022 

 

Às nove horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 013/22, para abertura e 

julgamento dos envelopes nº 2 – Proposta de Preços, em atendimento ao procedimento licitatório 

na modalidade de Carta Convite nº 005/2022, do tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a  
Contratação de empresa especializada para Execução de obras de serviços de engenharia para 

complementação da Drenagem Superficial nos trechos I, II, III e IV da estrada de acesso  ao Lago 

Corumbá IV – Zona Rural – no Município de Luziânia-GO, com contrapartida Municipal, conforme 

Ofício nº 237/2021– D.O.P. Dando início aos trabalhos a Comissão Permanente de Licitação 

constatou que não compareceu nenhum licitante para a abertura dos envelopes, dando 

continuidade ao certame o Sr. Presidente passou os envelopes aos membros da Comissão 

Permanente de Licitação para conferencia dos lacres dos envelope deixado em poder da CPL, 

indagando aos mesmos se estaria de acordo com o deixado no dia da primeira sessão, ou seja, 

sem violação, recebendo a resposta positiva dos mesmos, diante disto o Sr. Presidente abriu as 

propostas das empresas: 

 

 HERCULES NUNES MOREIRA - ME - CNPJ – 07.932.904/0001-02, que apresentou 

Proposta de Preços no valor Global de R$ 226.083,81 (duzentos e vinte  e seis mil oitenta e três 

reais e oitenta e um centavos); 

 ERNANDO BATISTA DA SILVA RIBEIRO EIRELI - ME – CNPJ – 42.633.220/0001-

00, que apresentou Proposta de Preços no valor Global de R$ 223.745,92 (duzentos e vinte e três 

mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos); 

 ENGENHARIA INTEGRAL LTDA  – CNPJ – 41.990.141/0001-86, que apresentou 

Proposta de Preços no valor Global de R$ 220.702,96 (duzentos e vinte mil setecentos e dois 

reais e noventa e seis centavos); 

 

A Comissão Permanente de Licitação após análise juntamente com o engenheiro Municipal da 

proposta apresentada por unanimidade de seus membros recomenda a adjudicação/homologação 

em favor da empresa: ENGENHARIA INTEGRAL LTDA  – CNPJ – 41.990.141/0001-86, 

que apresentou Proposta de Preços no valor Global de R$ 220.702,96 (duzentos e vinte mil 

setecentos e dois reais e noventa e seis centavos), pelo quesito menor preço Global e 

considerando que a mesma atendeu os princípios legais contidas no edital e os preços encontram-

se de acordo com os praticados no mercado. Comunicou que o resultado do julgamento das 

propostas apresentada, será divulgado no Placar e site da Prefeitura Municipal para atendimento 

dos termos do artigo 109 letra “b” da Lei Federal 8.666/93. Decidiu ainda, que mediante todos os 

atos praticados no momento do certame, resolveu encaminhar o presente processo ao Setor 

Jurídico e posteriormente ao Gestor Municipal, para de acordo proceder a homologação nos 
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termos previstos em lei. Nada mais havendo a se tratar foram encerrados os trabalhos desta 

reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Presidente e membros da Comissão. 

 

Luziânia-GO, 16 de maio de 2022. 

 

 

RODRIGO DE BRITO RODRIGUES 
Presidente da CPL 

 

 

CAROLINE RODRIGUES MENDES 

Membro da CPL 

 

 

FERNANDA GOMES BRAZ 

Membro da CPL 
 

 

 

EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS 

Membro da CPL 
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