
PREFEIIURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOIABA GOVERNO MUNICIPAL DE

~
ADM.: 2013/2016

~ 'J0ItÇ0I1?> CUniã&.Estado de Goiás

ATA DE SESSÃO PUBLICA DO RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA E JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇO
Menor Preço Global.
001/2016
Contratação de Empresa para a Execução de Obras em
Forma de Empreitada Global para construção da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
Município de Mairipotaba, Estado de Goiás.
Leis 8.666/93, e normas gerais e especiais desde
Edital.

wu Li.. LI "ç.('• Aos 18 dias do mês de março de 2016, as 09:30 min (nove horas e
trinta minutos) reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, na Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal, publicamente com a finalidade de receber
os envelopes de documentaçãoe propostas, resentadas pelos interessados no
certa~e licitatório e abrir os enV:;él:O~~sde. h~ !~Ç'ãOe pr?~osta apresentados, na
modalidade de Tomada d~~~l'éÇ~::IÇtN~:,~O)le,Q:16. lniciados os trabalhos a
Comissão Permanente de Liéitáça6 /jDass'óu~aôJca.êastrame~tQ. das empresas
interessadas, ficando assim identificadas as emp~Jsas: EMPRESA 01 :

, . ,I , ...... ."

CONSTRUAMIL EIRELI - ME, inscrita no- CNPJ n. 2.0.1109.873/0001-44,
nt qP&!~~9l1.2,~~~ENILDO qMA DÇ>CARM0 cgF. N° 5~17A71.031-87

,1~·MeRIE:S~.02:~S10NNES_EN_GENHARIA LTDA ~ EP-g, inscrita no
;t3zk.""" ,. ~"7. ' r . . s 4'; .', ,

CN n. ~q.5'.97G~S377Q091-71,representada' p,elo senhor. WILSQN FONSECA
DA. ~ONCf=IÇÃO éPF J>-Jo ·629:mW.771-p4 (PROP~EpARIO)~ que 'terrQo de se
ausentar antes do 'termino dos procedírtrentos, renunciou expressam-ent~d direito
de interpor qualquer recurso Conforme- dobúnnelito eOm~aneXQ'\"Prosseguindo nos

~ fI', '., J ..i·";_.m. ,i-l Iir,d
trabalhos o Senhor Presidente da-Comissão procedeu à abertura dos envelopes
n.? 01 contendo ..0S documentos de Habilitação, que foram nXb'ricadas pelos

//" '".,~ .". .•,"'. ,,' J. . '"

membros da .Cornissão e Licitante Presente .. Sm seguida procedeu à-abertura dos
~,,, ,- i' {/, / _ _ ~ / __} s _ _. ;;{" ./? r' . '( ,.",.

envelopes n° 02 contendo a proposta de 'preços, que fOI rúbrieadá pelos membros da
Comissão e os presentes, apresentando-se a seguinte cotação por seu respectivo
concorrente: EMPRESA 01: CONSTRUAMIL.,EIHELI - ME, inscrita no CNPJ n.
20.109.873/0001-44; aqual apresentou o preçd, prazo d~l execução do objeto e
validade da proposta da seguinte forma; Varor da Propostã:~R$ 1~t766,03 (Cento e
Quaren~ae Um;rMil~é~S~te.cent~~e p.~ssen~~·e~Sel~Reals e '~}ê~M~~n!9Yv?,S),pr~z~ para
execuçao do obleto:"120 (Cento e Vinte) dias corridos a contar o 5° (Quinto) dia útil da
emissão da "Ordem de Serviço) validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos a partir
da data de recebimento das propostas pela comissão permanente de licitações.
EMPRESA 02: STONNES ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.
05.970A37/0001-71; a qual apresentou o preço, prazo de execução do objeto e
validade da proposta da seguinte forma; Valor da Proposta: R$ 142.763,61 (Cento e
Quarenta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos),
prazo para execução do objeto: 120 (Cento e Vinte) dias corridos a contar do 5° (quinto)
dia útil da emissão da "Ordem de Serviço" validade da proposta: 60 (sessenta) dias
corri..d..".,•.os a..,.partir da data de recebimento d.as propostas pela comissão permane~t~~~;~ ..
licit~ões; 'Sagrou-se vencedora a EMPRESA 01: CONSTRUAMIL EIRELI -/~_!lI/

RuaJOão!i~an~~',nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP75630-000, MairiPotaba-GO~
Web SitEl~;mairipotaba.go.gov.br -. E-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br
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inscrita nó CNPJ n. 20.109.873/0001-44, por cumprimento às exigências previstas no
Edit~1e considerando o critério de julgamento de menor preço global, e ainda, Levando
em consideração que a participante vencedora apresentou sua proposta devidamente
formalizada na forma da Lei, e que a proposta apresentada ser o menor preço cotado e
que..~satisfaz as exigências e necessidades do Município, como também da
Adrninistração, a Comissão Permanente de Licitação resolveu adjudicar o fornecimento
dos-serviços do proponente, remetendo o processo licitatório ao Sr. Ademir Antônio de
Sousa, Prefeito Municipal, para, se quiser, na forma da legislação vigente, homologar.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e
aprovada, vai assinada pela Comissão e pelos demais presentes.

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Mairipotaba-Go,aos 18dias do mês de março do ano de 2016.

G()\ I ALDE

()
';

uiz Quirino de Jesus
Membro
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TERMO RENÚNCIA

Wilson Fonseca da Conceição, portador do RG 3238124 SSPGO,

devidamente inscrito no CPF sob o n.?629.070.771-04, na condição de representante da

empresa STONES ENGENHARIA LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o

n." 05.970.437/0001-71, na Tomada de Preço 00112016 da Prefeitura Municipal de

Mairipotaba, necessitando se ausentar antes do término dos procedimentos,

RENUNCIA expressamente o direito de interporg,tralquer recurso em relação certame
r . ' ....

em tela.

Por ser verdade e para que surta os jurídicos e legais efeitos, firma o

Mairipotaba, 18de março de 2Q16.
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