
 

  

 

 

PROCESSO Nº: 001/2022-CRE/IGPR  

ASSUNTO: Contratação 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis e notas explicativas do 

IGPR/CRE, com fornecimento de profissionais qualificados para execução dos serviços in 

loco para atender às necessidades do Complexo Regulador Estadual-CRE, nas condições e 

especificações constantes do presente edital e seus anexos. O CRE está localizado na Rua 26, 

Nº 10, Bairro Santo Antônio, Goiânia - GO, CEP: 74.853-070, sob gestão do IGPR, nos termos do 

Contrato de Gestão 098/2018/SES/GO. 

 

 

TERMO DE ANÁLISE DE PROPOSTA 

 

 

1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis e notas explicativas 

do IGPR/CRE, com fornecimento de profissionais qualificados para execução dos 

serviços in loco para atender às necessidades do Complexo Regulador Estadual-CRE, nas 

condições e especificações constantes do presente edital e seus anexos. O CRE está 

localizado na Rua 26, Nº 10, Bairro Santo Antônio, Goiânia - GO, CEP: 74.853-070, sob gestão do 

IGPR, nos termos do Contrato de Gestão 098/2018/SES/GO. 

 

 

2. Participaram do presente processo seletivo as empresas GFIX ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 31.122.571/0001-22. 

 

3. Após abertura e análise da documentação de habilitação da empresa através do envelope 

1, constatou-se que a documentação de habilitação da proponente encontra-se em acordo com 

o exigido no edital de processo seletivo, sendo, portanto, habilitada. 

 

4. Na análise da proposta encaminhada do envelope 2, verificou se a regularidade do 

conteúdo da proponente, ficando a proposta da empresa GFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 31.122.571/0001-22 no preço apresentado R$47.450,00 



 

(Quarenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais) global, sendo considerada exequível. 

Sendo, portanto, declarada vencedora do certame. 

 

5. Ante o exposto, manifesta-se favoravelmente à contratação da empresa empresas GFIX 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 31.122.571/0001-22, na forma 

delineada no Edital de Processo Seletivo 001/2022 e seus anexos que instrui esse processo. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________  

Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva - IGPR 
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