
 

 

 
 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 006/2021 

 

Aos dias 15 de maio de 2021 às 8:45h na cidade de Goiânia – Estado de Goiás, situada na Av. 

Deputado Jamel Cecílio, nº 2496, QUADRA B22, LOTE 4E - SALA 26-A EDIF. COND. NEW 

BUSINESS, JARDIM GOIAS, CEP 74.810-100, reuniram-se os membros da Comissão de 

Gestão de Contratos para realizar a abertura dos envelopes contendo a documentação de 

Habilitação e Proposta referente a contratação: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de limpeza e manutenção predial, para prestação de serviços na Policlínica 

Regional de Goianésia – GO. Iniciado os trabalhos, o Sr. Thadeu Grembecki realizou a leitura, 

análise e julgamento das propostas conforme previsto em Edital. Foram abertas as 

propostas das empresas: 

a) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 

32.860.222/0001-70.  

b) FLAVIS CONDICIONAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL – CNPJ 

16.891.438/0001-47. 

Os membros da Comissão de Gestão de Contratos analisaram as propostas de trabalho das 

referidas empresas. Restaram devidamente habilitadas as empresas participantes passando 

a verificar as propostas comerciais. A empresa FLAVIS CONDICIONAMENTO E CONTROLE 

AMBIENTAL – CNPJ 16.891.438/0001-47 - proposta técnica comercial apresentada não 

atende ao item 3.7 do Anexo I – Termo de Referência “ Diante da natureza de prestação de 

serviços de limpeza e desinfecção hospitalar a ser executada pela CONTRATADA, será de 

sua integral e exclusiva responsabilidade o fornecimento de todos os materiais, produtos, 

ferramentas, equipamentos e meios necessários para a execução dos serviços indicados no 

objeto do presente edital”. Portanto, a proposta comercial apresentada, mais 

especificamente no item “a” não atende ao Edital de Aquisição nº 006/2021. Neste ato, 

divulga-se a classificação preliminar do presente Processo de aquisição:  

a) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 

32.860.222/0001-70.  

 
 
 
 
 

 

____________________________     

Jeziel Barbosa Ferreira 

 

_________________________ 

Thadeu Grembecki 
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