
 
 

 

 
 

  64 3611.5900         www.rioverde.go.leg.br 
 Av. José Walter – 261 – Residencial Interlagos - CEP: 75908-740, Rio Verde – GO 

 

 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

EDITAL 005/2022 (CARTA CONVITE )  N.º 005/2022 
 

Aos vinte cinco  dias do mês de agosto  de dois mil e vinte e dois  (25/08/2022), às quatorze horas 
e quinze minutos (14:15), reuniu-se, na sala de licitação da Câmara Municipal, a Comissão 
Permanente de Licitação constituída pela Portaria n.º 004/2022 e integrada pelos servidores 
municipais Carlos Venâncio Guimarães Filho, Everton Luiz de Lima, Fátima Gomes de Faria e Tânia Rocha 

Sampaio, presidida pelo primeiro, para recebimento e abertura dos envelopes “documentação” e 

“proposta” referente ao Edital 005/2022 (modalidade Carta Convite) nº 005/2022, sob o regime de 
menor preço, conforme processo n.º 005/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em construção e instalação de reservatório metálico tubular vertical para água 
potável com capacidade de 40.000 (quarenta mil) litros para a Câmara Municipal de Rio Verde, 
visando atender suas necessidades, em conformidade com a discriminação e especificações 
constantes no Termo de Referência – ANEXO I, parte integrante do presente Edital, constatou-se 
a presença de CAP CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA, TEC AÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS HIDRAULICOS EIRELI ME, SERRALHERIA MARTINS E VIEIRA LTDA E 
METARLUGICA ALVES & GOMES LTDA – ME, inexistindo outros interessados ao certame. Foi 
então dado início à análise dos documentos apresentados ante à exigência do edital, constatando-
se a regularidade da habilitação por parte dos licitantes, por conseguinte considerados habilitados, 
os quais na oportunidade abstiveram-se do direito de interpor recurso, encerrando-se a presente 
fase. Dando continuidade ao certame, a Presidente da Comissão deu início a abertura do 
envelope contendo a proposta, colhendo os valores dos preços ofertados a seguir: CAP 
CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA, proposta no valo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), TEC 
AÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO com a proposta no valor de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e 
quinhentos reais), SERRALHERIA MARTINS E VIEIRA LTDA com proposta no valor R$ 
94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais) e METARLUGICA ALVES & GOMES LTDA – 
ME com o valor de R$ 96.170,00 (noventa e seis mil cento e setenta reais). Ao analisar as 
propostas foi verificado que duas empresas estavam com valores superiores ao valor estimado 
para o objeto da licitação. Restando somente duas empresas com condições de continuar o 
processo. Sendo que na modalidade Carta convite são necessárias no mínimo três empresas 
totalmente aptas ao processo, ficando assim frustrado do certame.  Por fim, nada mais havendo a 
tratar, a presidente da CPL deu por encerrado os trabalhos às quinze horas e vinte minutos 
(15:20). Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelos membros da comissão presentes. 

 

 


