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ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
 
 
 

 

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022
Processo nº 202100027001080

 

Aos 25 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo, situada na Casa do Turismo, à
Rua 30 esq. c/ rua 4, Setor Central desta Capital, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação, designados pela Portaria nº 55/2021-PRS, publicada no D.O. do Estado de Goiás nº 23.632, de
09/09/2021, para proceder o recebimento e a abertura dos envelopes de Habilitação da Tomada de
Preços nº 02/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em realização de obras e
serviços de engenharia para a  "Revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de
espaços de interesse turís�co no Bairro Esplanada em Rio Quente - GO, constante do Processo
nº 202100027001080. Às 9h e 15min, a Comissão, iniciou a sessão com o recebimento e visto dos
envelopes.

Na data e antes do horário marcado na sessão, compareceu à sala da Comissão de
Licitação a empresa AMX Construções Ltda ME, CNPJ: 26.427.249/0001-71. A empresa protocolou o
envelope de habilitação e de proposta de preços, ambos lacrados, mas não permaneceu no local. Não
comparecendo nenhuma outra empresa, ato con�nuo, vistou-se os envelopes procedendo com a
abertura do envelope I - Habilitação. A empresa AMX Construções Ltda ME, única interessada,
credenciou-se para o procedimento, cumprindo o item 3.1 do instrumento convocatório. Com abertura
do envelope, iden�ficou-se a ausência em mídia digital dos arquivos, bem como folhas numeradas e
Termo de Encerramento. Os integrantes da Comissão realizaram a numeração e rubrica de todas páginas.
Diante da apresentação de atestados exigidos no item 4.7 e com base na parcela de maior relevância,
disposto no Anexo I ao edital, a sessão foi encerrada remetendo-se os autos à Coordenação de
Infraestrutura Turís�ca para julgamento da documentação de capacidade técnica.

Quanto a entrega da documentação em desconformidade com os itens 3.11 a 3.16 do
edital, será aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para atendimento pleno dos requisitos editalícios, nos
termos do §3º. Art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93, momento em que está Administração providenciará a
devida comunicação.

Nada mais havendo a tratar encerra-se a sessão. 

Comissão Permanente de Licitação da Goiás Turismo – Agência Estadual de Turismo, em
Goiânia, aos 25 dias do mês de março de 2022.

 

 

Anne Karoline P. Inácio
Presidente da CPL
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Luiz Antônio Marques da Silva
Membro da CPL

 
 
 

Rodrigo Pantano Pinheiro
Membro da CPL

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANNE KAROLINE PUREZA INACIO, Presidente de
Comissão, em 25/03/2022, às 16:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PANTANO PINHEIRO, Assessor (a), em
25/03/2022, às 16:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ANTONIO MARQUES DA SILVA, Contador (a),
em 29/03/2022, às 08:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028661422 e o código CRC 9CA5303D.

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E
INSTRUMENTOS CONGENERES 

RUA 30 , s/n, Bl. A, 2º Andar do Centro de Convenções de Goiânia - Bairro SETOR CENTRAL -
GOIANIA - GO - CEP 74015-180 - (62)3201-8115.

 

Referência: Processo nº 202100027001080 SEI 000028661422

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028661422&crc=9CA5303D

