
 

  

 
 
PROCESSO Nº: 005/2021-CRE/IGPR  
ASSUNTO: Contratação 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador de 100/150 KVA 
com escapamento completo e quadro de comando (PAINEL DE TRANSFERÊNCIA) 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. Trata-se de processo de Contratação de empresa especializada em locação de grupo 
gerador de 100/150 KVA com escapamento completo e quadro de comando (PAINEL DE 
TRANSFERÊNCIA) 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., sob gestão do IGPR, central de 
regulação da oferta de serviços assistenciais operacionalizada pelo IGPR. 

 
 

2. Participaram do presente processo seletivo as empresas HEBROM COMERCIO E 
SERVICOS LTDA, CNPJ:03.979.504/0001-9, ENG COMERCIO E SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.549.914/0001-46 e MELQUIOR SR COMERCIO E 
SERVICOS LTDA, CNPJ: 29.562.747/0001-15 

 
3. Após abertura e análise da documentação de habilitação de cada empresa através do envelope 
1, as empresas ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA e MELQUIOR 
SR COMERCIO E SERVICOS LTDA anexaram toda a documentação da empresa, dos sócios e 
certidões exigidas no presente processo seletivo, referente a empresa HEBROM COMERCIO E 
SERVICOS LTDA deixou de cumprir os requisitos, apresentando a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, vencida, sendo, portanto, inabilitada. 

 



 

4. Na análise das propostas encaminhadas do envelope 2, verificou se a regularidade do conteúdo 
das proponentes, ficando a proposta da empresa ENG COMERCIO E SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 16.549.914/0001-46 classificada pelo menor preço apresentado 
R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) mensais, inferior a proposta comercial da outra proponente 
classificada no presente processo seletivo. Sendo, portanto, declarada vencedora do certame. 

 
5. Após análise do processo verifica-se que a proposta e documentação da empresa preenche os 
requisitos exigidos pelo IGPR, bem como além de possuir o preço menor que as demais empresas 
concorrentes, não sendo esse preço considerado inexequível. 

 
6. Ante o exposto, manifesta-se favoravelmente à contratação da empresa ENG COMERCIO 
E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 16.549.914/0001-46, na forma delineada no 
Edital de Processo Seletivo 005/2021 e seus anexos que instrui esse processo. 
 

 
 

 
Goiânia, 26 de julho de 2021. 

 
 

 
 

_____________________________  
Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executivo  
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