
 

 

ATA DE SESSÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS 

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 001/2012 

 

Aos 09 dias do mês de novembro de 2012, às 14:00 horas, na sede da Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, situada à Rua 22 s/nº - setor: 

Aeroporto em Mineiros – GO, Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo 

Decreto Fundacional nº 040-A/2012, de 01/06/2012, para na forma da lei nº 8.666/93 

e alterações posteriores, proceder a sessão de abertura dos trabalhos licitatórios da 

Tomada de Preços 001/2012, objeto do processo n° 2634/2012, destinado a 

contratação de pessoa jurídica para: CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA, COM 

02 PAVIMENTOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 749,42 M² DE ÁREA CONSTRUIDA, QUE 

SERÁ EXECUTADA EM DUAS ETAPAS ( SENDO A 1ª ETAPA 418,17 M² E A 2ª ETAPA 

331,25 M²). A comissão é composta pelos membros: Liomar Alves dos Santos, 

Fernanda Bittar de Sousa, Joaquim Pinho Sobrinho, Juliene Rezende Cunha, Zélia 

Borges de Souza e Enaldo Resende Luciano como Assessor Jurídico. Presidida por 

Liomar Alves dos Santos e Secretariada por Juliene Rezende Cunha. A comissão está 

sendo assistida pelos representantes da área técnica, Engenheiros Sr. Paulo Cunha 

Neto. 

Com tolerância de 15 (quinze) minutos do horário preestabelecido, a comissão deu 

início aos trabalhos recolhendo os envelopes contendo documentação e proposta da  

única empresa presente: RACOVI CONSTRUÇÕES LTDA, situado a Rua Princesa Isabel, 

Qd. 26 Lt. 05, representado pelo Sr. Vinícus Marcelino de Lima Silva, CPF: 004.635.681-

92, RG: 4706654 – DGPC/GO.  Inicialmente, a comissão procedeu a abertura dos 

envelopes documentação para análise, conferência e rubrica dos documentos. 

Concluída a análise e conferência da documentação nenhuma irregularidade fora 

constatada com relação às mesmas, ficando, portanto, o participante habilitado para 

fase seguinte, ou seja, abertura do envelope proposta. Encerrada a fase de habilitação 

foi dada a palavra ao presente, sendo que não houve manifestação. Na seqüência a 

comissão consultou o licitante participante sobre a possível abertura do envelope 

proposta nesta mesma sessão, e, havendo a concordância unânime, conforme termo 

de renúncia, este abre mão do prazo legal de recurso a que têm direito a esta fase. Em 

seguida, procedeu-se a abertura dos envelopes proposta, para análise, conferência, 

rubrica e conhecimento dos preços e condições. Os preços apresentados pela empresa 

RACOVI CONSTRUÇÕES LTDA foi o seguinte: R$ 600.726,89 (Seiscentos mil, setecentos 

e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). 



 
 
 
A Comissão estando de posse do mapa comparativo de preços, amparada pelo critério 
de julgamento de “MENOR PREÇO GLOBAL“ e demais condições descritas no item DO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO, constante do Edital, decide, por unanimidade de seus 
membros, julgar e, de 2onsequência sugerir a adjudicação do item licitado à empresa 
vencedora: RACOVI CONSTRUÇÕES LTDA, perfazendo um total de R$ 600.726,89 
(Seiscentos mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)  
 
Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, esta Comissão encerra os 
trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada em conforme, vai assinada 
pelos membros da Comissão e licitantes presentes e, em seguida, submetida à 
apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar, promover a 
sua homologação e adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora. Esta ata será 
extratada e afixada no Quadro próprio de avisos desta Instituição de Ensino Superior e 
seu sítio: www.fimes.edu.br, ficando os autos desde já, com vistas franqueados aos 
interessados. 
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