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ATA DE SESSÃO  - REFER

 

 

1 – Abertura da Sessão  

 

Às 9:15 horas do dia 18 de setembro de 2015, reu
Rua 22 s/nº - Setor: Aeropo
Liomar Alves dos Santos, e equipe de apoio, designado pelo Decreto Fundacional nº. 
10, de 09/01/2015 e alterações pelo Decreto Fundacional
procedimentos relativos ao processamen
processo n° 2527/2015, destinado a contratação de 
execução de obra de construção para interligação das diversas edifi
da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior

 

2 - Credenciamento 

 
Declarando aberta a fase de credenciamento o 
solicitou aos interessados ou seus representantes, que apresentassem os documentos
exigidos no item 6.1 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Comissão, 
foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os seus respectivos 
representantes: 
 
a)  SÉRGIO MARCOS MACIEL BORGES E CIA LTDA. ME
07.947.791/0001-00, com sede em 
75830-000, neste ato representado pelo 
2975479 SSP/GO e inscrito no CPF n. 

 

b) REFERÊNCIA ENGENHARIA EIRELI ME
19.0887.611/0001-47, com sede em Rua 
Edifício Champion, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810
pelo Sr. Jean Carlos Teles de Souza
006.455.361-21. 

 

 

 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - FIMES/UNIFIMES

                      

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 001/2015

de setembro de 2015, reuniram-se no auditório 
Setor: Aeroporto - Mineiros - GO, o Presidente da Comis

Liomar Alves dos Santos, e equipe de apoio, designado pelo Decreto Fundacional nº. 
10, de 09/01/2015 e alterações pelo Decreto Fundacional nº 105/2015, para realizar os 
procedimentos relativos ao processamento da Tomada de Preços 001/2015,

, destinado a contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra de construção para interligação das diversas edificações do Campus I, 
da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. 

Declarando aberta a fase de credenciamento o presidente da comissão de licitação
solicitou aos interessados ou seus representantes, que apresentassem os documentos
exigidos no item 6.1 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Comissão, 
foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os seus respectivos 

SÉRGIO MARCOS MACIEL BORGES E CIA LTDA. ME, inscrita no CNPJ: 
, com sede em 4ª Avenida, n. 25, Centro, Mineiros/GO,

000, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Marcos Maciel Borges
e inscrito no CPF n. 597.595.851-20. 

REFERÊNCIA ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 
com sede em Rua 06, Qd. B-02, Lt. 17, Apto 2501, Bloco B, 

Edifício Champion, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810-13, neste ato representado 
Jean Carlos Teles de Souza, CI n. 4731821 DGPC/GO e inscrito no CPF n. 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR  
FIMES/UNIFIMES 

ENTE A TOMADA DE PREÇOS 001/2015 

 da FIMES sito a 
Comissão de Licitação 

Liomar Alves dos Santos, e equipe de apoio, designado pelo Decreto Fundacional nº. 
nº 105/2015, para realizar os 

to da Tomada de Preços 001/2015, objeto do 
empresa de engenharia para 

cações do Campus I, 

presidente da comissão de licitação 
solicitou aos interessados ou seus representantes, que apresentassem os documentos 
exigidos no item 6.1 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Comissão, 
foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os seus respectivos 

, inscrita no CNPJ: 
4ª Avenida, n. 25, Centro, Mineiros/GO, CEP 

Sr. Sérgio Marcos Maciel Borges, CI n. 

, inscrita no CNPJ: 
02, Lt. 17, Apto 2501, Bloco B, 

neste ato representado 
e inscrito no CPF n. 
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 3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes

 

Em seguida o Presidente da Comissão de Licitação
entregaram documentação
documentos para credenciamento, que encontravam

 

4 - Da Habilitação 

 

As empresas credenciadas entregaram o Envelope n. 1 para a devida habilitação e 
ambas foram habilitadas, tendo em vista que estavam com os documentos solicitados no 
item 8. 

 

5 - Dos Recursos 

 

 Ambas empresas renunciam à interposição de recurso referente à fase de habilitação.

 

6 - Da Classificação das Propostas

 

As propostas foram apresentadas 
na modalidade de Tomada de 

 

7 - Da abertura do Envelope n. 2 

 

Abertos os envelopes n. 2, consta
ENGENHARIA EIRELI, apresentando proposta no valor de R$ 
sessenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

A empresa SÉRGIO MARCOS MACIEL BORGES E CIA LTDA ME
proposta no valor de R$ 168.827,32 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e 
sete reais e trinta e dois centavos)

 

8 - Da Apresentação de Recursos
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Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes e Credenciamento

Em seguida o Presidente da Comissão de Licitação verifica que as empresas acima 
documentação conforme solicitado no edital.  Entregaram também os 

denciamento, que encontravam-se conforme disposto no Edital.

As empresas credenciadas entregaram o Envelope n. 1 para a devida habilitação e 
ambas foram habilitadas, tendo em vista que estavam com os documentos solicitados no 

Ambas empresas renunciam à interposição de recurso referente à fase de habilitação.

Da Classificação das Propostas 

As propostas foram apresentadas através do envelope n. 2, conforme síntese da licitação 
na modalidade de Tomada de Preços n. 001/2015. 

abertura do Envelope n. 2 - Proposta de Preços: 

Abertos os envelopes n. 2, constatou-se que a empresa vencedora foi a 
, apresentando proposta no valor de R$ 167.394,52 (cento e 

rezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

SÉRGIO MARCOS MACIEL BORGES E CIA LTDA ME
168.827,32 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e 

sete reais e trinta e dois centavos), ficando em 2º lugar. 

Da Apresentação de Recursos 
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e Credenciamento. 

verifica que as empresas acima 
conforme solicitado no edital.  Entregaram também os 

se conforme disposto no Edital. 

As empresas credenciadas entregaram o Envelope n. 1 para a devida habilitação e 
ambas foram habilitadas, tendo em vista que estavam com os documentos solicitados no 

Ambas empresas renunciam à interposição de recurso referente à fase de habilitação.  

ntese da licitação 

se que a empresa vencedora foi a REFERÊNCIA 
167.394,52 (cento e 

rezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 

SÉRGIO MARCOS MACIEL BORGES E CIA LTDA ME apresentou 
168.827,32 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e 
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Não houve manifestação de interesse em recurso.

 

9 –Encerramento da Sessão 

De acordo com o Item 9.1.3 Alínea D, a licitante vencedora terá prazo de um dia para 
adequar a proposta, discriminando corretamente os valores cotados, respeitando o valor 
total da proposta, descrito por extenso. 

Nada mais havendo a tratar o Pre
constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
pelo Presidente e  membros da comissão de licitação

MINEIROS, 18 de setembro de 2015.

 

________________________________________
LIOMAR ALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação
 
 
______________________________
GUILHERME SOUSA BORGES
Secretário 
 
 
Membros da Comissão: 
 
______________________________
FERNANDA BITTAR DE SOUSA
 
 
____________________________
JOAQUIM PINHO SOBRINHO
 
_______________________________________
JOICE APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO
 
 
Licitante(s) Presente(s): 
 
 
 
__________________________________________
 
 
__________________________________________
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Não houve manifestação de interesse em recurso. 

Encerramento da Sessão  

De acordo com o Item 9.1.3 Alínea D, a licitante vencedora terá prazo de um dia para 
adequar a proposta, discriminando corretamente os valores cotados, respeitando o valor 
total da proposta, descrito por extenso.  

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a sessão, às 10:50h., da qual, para 
se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 
e  membros da comissão de licitação e demais presentes que o quiseram. 

de setembro de 2015. 

________________________________________ 
LIOMAR ALVES DOS SANTOS  
Presidente da Comissão de Licitação 

______________________________ 
GUILHERME SOUSA BORGES 

______________________________ 
FERNANDA BITTAR DE SOUSA 

______________________ 
JOAQUIM PINHO SOBRINHO 

_______________________________________ 
JOICE APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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De acordo com o Item 9.1.3 Alínea D, a licitante vencedora terá prazo de um dia para 
adequar a proposta, discriminando corretamente os valores cotados, respeitando o valor 

h., da qual, para 
se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada 

e demais presentes que o quiseram.  
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__________________________________________
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__________________________________________ 
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