
PROCESSO Nº: 011/2019-CRE/IGPR 
ASSUNTO: Contratação 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados, de 
natureza contínua para os postos de Limpeza, Conservação, Higienlzação e Copa com 
fornecimento de materiais e 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. OCRE 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 DA PROPOSTA 

1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados, de 
natureza contínua para os postos de Limpeza, Conservação, Higienização e Copa com 
fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços ln loco para 
atender às necessidades do Complexo Regulador Estadual-CRE, nas condições e 
especificações constantes do presente edital e seus anexos. OCRE está localíz1;1do na Rua 
26, N°10, BairroSantoAntônio, 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 DM CLEAN SERVICOS EIRELI, 
CNPJ: 25.308.288/0001-97, OPTMA EMPREENDIMENTOS BREU, CNPJ: 20.769.586/0001-
60, GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.262.535/0001-80 e 
GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 20.246.451/0001-10. 

3. Após abertura e análise da documentação de habilitação de cada empresa através do 
envelope 1 ,constatou-se que a empresa OPTMA EMPREENDIMENTOS EIRELI, anexou a 
certidão de falência e concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da empresa com 
data superior a 30 dias corridos da emissão, sendo a certidão emitida em 19/02/2019, item 
obrigatório conforme edital de processo seletivo, ficando portanto inabilitada. 

4. Na análise da empresa GARANTIA PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA EPP a documentação 
foi apresentada também de forma Incompleta, sendo anexado ao processo seletivo a certidão 
da Receita Federal do Brasíl-RFB vencida, válida somente até data de 09/07/2019, restando 
apenas as empresas DM CLEAN SERVICOS EIRELI e GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA com todas as certidões e documentos solicitados que preenchem os requisitos 
do edital ficando assim habilitados. 

5. Na análise das propostas encaminhadas no envelope 2,verificou-se a regularidade do 
oooteódo das pcopooeate,, floaodo a pcoposta da amp,esa GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E ~ 
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SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.262.535/0001-,80 , classificada pelo menor preço apresentado 
R$ 28.390,03 (Vinte e oito mil, trezentos noventa reais e três centavos) mensais , inferior a 
proposta comercial das demais proponentes do presente processo seletivo. Sendo, portanto, 
declarada vencedora do certame. 

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

7. Ante o exposto, manifesta favoravelmente à contratação da empresa GARRA FORTE 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.262.535/0001-,80, na forma delineada no Edital 
de Processo Seletivo 007/2019 e seus anexos que instrui esse processo, sendo requisitado o 
lnícfo da prestação dos serviços em 7 dias corridos a partír desta data. 

Goiânia, 05 de agosto de 2019 . 
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