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ATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 011/2011 - 2ª REPUBLICAÇÃO 
 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2012, às 09h30m, reuniu-se a 1ª Subcomissão, constituída 

pela Portaria n° 07/2011, conforme disposto no art. 2°, § único, do Decreto Municipal nº 2.116 de 

21/06/2011, para na forma da lei proceder à abertura do Convite em epígrafe, objeto do processo nº 

44588838/2011, oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAM, 

destinado à Contratação de empresa especializada na Área de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia e 

Arborização Urbana, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto de Arquitetura e 

Arborização Urbana do Jardim Botânico de Goiânia. A primeira abertura da Carta Convite aconteceu 

em 21/12/2011, restando o resultado de deserto. Dessa forma, o Instrumento Convocatório foi 

republicado para o dia 23 de janeiro de 2012, no qual nenhuma empresa compareceu a sessão. 

Destarte, a licitação em comento foi republicada para a data de hoje. Assim, o presente Convite teve 

sua divulgação realizada através de publicação nos jornais: Diário Oficial do Município, edição do 

dia 24/02/12; jornal “O Popular”, edição do dia 24/02/12 e no site desta Prefeitura, edição do dia 

29/02/2012. Foram convidadas para participar do presente convite às empresas: 1- Engil Engenharia 

e Industria Ltda; 2 - Primecon Construtora Ltda.; 3 -  GPL Incorporadora; 4 - Fênix Ambiental 

Engenharia Ltda.;  5 - GEO Construtora e Incorporadora Ltda.; 6 - Antares Construtora; 7- Elmo 

Engenharia Ltda.;   8 - Ware Engenharia; 9 - Teodoro e Barreto; 10 - Esquadro Engenharia; 11 - 

Construtora Himalaia Ltda; 12- Áurea Engenharia; e 13 - Tapajós Engenharia e Construções. 

Manifestaram interesse em participar do convite através do placar a empresa: Kelluz Engenharia 

Indústria e Comércio Ltda. No horário preestabelecido, a comissão deu início aos trabalhos, 

recebendo os envelopes de documentação e proposta de preços da empresa Kelluz Engenharia 

Indústria e Comércio Ltda. Tendo em vista o manifesto desinteresse dos convidados e devido a 

necessidade do órgão na aquisição do objeto, e sendo esta a terceira repetição do convite, a 1ª 

Subcomissão, nos termos do §7º, artigo 22, da Lei 8.666/93, prossegue com os trabalhos, realizando 

a abertura da documentação da empresa licitante presente na sessão. Participa da presente licitação, 

representando a empresa Kelluz Engenharia Indústria e Comércio Ltda., o Sr. Lucian Louredo 

Gomes de Araújo, CPF: 026.992.601-18. Deste modo, a 1ª Subcomissão resolve pela suspensão da 

sessão visando à análise detalhada da documentação apresentada pela empresa. Quanto ao envelope 

contendo à proposta de preços, foi rubricada no lacre pela Comissão e licitante presente, e ficará em 

poder desta Comissão, devidamente rubricado e lacrado, até a data de sua abertura. Nada mais 

havendo a relatar, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e 
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achada em conforme, vai assinada pelos membros da 1ª subcomissão e licitante, ficando desde já os 

autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será afixada no quadro próprio de avisos dos 

procedimentos licitatórios desta Comissão, para conhecimento dos interessados e para que surta os 

efeitos de publicação conforme determina a lei. 

 

 

 

 
Andrey Sales de Souza Campos Araújo  

Presidente 
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