ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA J\1UNICIPAL DE EDÉIA
COJVUSSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IWITAL DE CARTA/CONVITE DE N. 038/2015- Pro c. Aclm. N. 054/2015
Tipo Menor preço

ATA DE JULGAMENTO

•
•

À.s 16:00 horas e quinze minutos de tolerância do dia 29 (vinte e
nove) do mês de Outubro de 2015, na sede da Prefeitura J\llunicipal de
Ecléia, Estado de Goiás, nesta cidade, reuniu-se à comissão pennanente ele
licitação, a saber: ANTONIO TELES DE OLIVEIPv\, PAULO A.R.AUJO
E JO}\O TELES DE OLIVEIRA, designados confmme Decreto n°
007/2015, regulannente publicado na forma ela lei, sob a !)residência do
Primeiro declarado para proceder à abertura c julgamento da licila<;iio
modalidade convite ele n." 038/2015 de 20 de Outubro de 2015,
ORJDUNDO DO Proc. Administrativo de n.: 054/2015, relativo à possível
contratação de empresa de engenharia, para construção c rcfonna de meio
fio c calçadas na rua padre mario e meio fio na Rua Xv de Novembro, até
30-11-201.5, conforme especificação abaixo, contida no projeto da
secretaria de obras e serviços urbanos do município de Edéia-Go, con rcmnc
descrição em anexo:- meio fio e calçadas na Rua Oadre Mario, St. Fenix
/Paraíso, com 45,00 de comprimento de cada lado de meio fio, totalizando
90,00m c calçada com 1,00m de largura de cada lado, totalizando 90,00m2
de área e meio fio na Rua XV de Novembro ST. Almeida/JK, com 60,00m
ele comprimento e largura de cada lado ele meio fio, total de 120,00m. Onde
apresentaram propostas as seguintes Empresas: CLARJNDO ;\J\1\i\NClO
DA SILVA - CONSTRUTOR - ME, inscrito no CNP J sob o n.
16.725.086/000 1-85, estabelecida na ciclacle ele Edéia-Go., à Rua José Luiz,
Qd-01, Lt-05, St. Alegrete, EDSON GO.tAES DE ABRJ:;:U, inscrito no
CNPJ sob o n 20.325.575/0001-91, estabelecido na cidade de Edéia-Go., à
Rua Santa Rita, Qd-8, Lt-5, St. JK- 75.940-000 c CAMPOS h !30T<..G I :s
ESCAVAÇÕES E TERRAPL. LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n
11.677.676/0001-30, estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Rua Antonio
de Barros, n. 50, Qd-01, St. JK -75.945-000. Em seguida, o Sr. Presidente
recebeu os envelopes contendo as documentações exigidas no Edital elos
representantes elas proponentes, que após as devidas apreciações,
constatou-se que todas as propostas apresentadas, comem as
documentações exigidas e dentro elos prazos legais, momento em que o Sr.
Presidente concedeu a palavras a todos sobre o ato realizado c ninguém
usou e, tendo os envelopes elas propostas apresentadas a Comissão de
Licitação, com os seguintes valores: CLARJNDO AMANCIO DA SILVA
- CONSTI.:Z.u'fOT<..- ME, inscrito no CNPJ sob o n. 16.725.086/0001-85, o
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valor de 22 .200,00, conforme proposta apresentada, EDSON ()OM I·:S D I·:
ABREU, inscrito no CNPJ sob o n 20 .325.575/000 l-91, o va lor de R$
16. 200,00, conforme proposta apresentada c CAMPOS E BORG I ~ S
ESCAVAÇÕES E TERRAPL. LTDA-ME, inscrita no CNP1 sob o n
11.677.676/0001-30, o valor de R$ 19.200,00, conforme proposta
apresentada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que os Representantes
das proponentes aguardassem na ante sala e submeteram as propostas
recebidas em apreciação a Comissão, que, após minucioso estudo constatou
que a proposta apresentada pela Empresa EDSON GOMES DE ABRJ2U,
inscrito no CNPJ sob o n 20.325.575/000 1-91 , o valo r de R$ 16.200,00,
conforme proposta apresentada, conforme proposta apresentada, fo i a de
menor preso, conforme proposta apresentada, o que levou esta comissão a
optar pela mesma, declarando-a vencedora do prese nte cc1iame lic itatc')rio,
con form e critérios estabelecidos na Lei 8.666, de 2 1 de ju nho de I t)<JJ . A tu
continuo, o Sr. Presidente solicitou a presença dos Representantes das
Proponentes, procedendo à leitura da proposta esco lhida pela Comissão,
facultando novamente a palavra a todos os presentes para, querendo,
mani !estarem, sendo que todos dec linaram novamente de fazer o uso da
mesma. Tendo em v ista a escolha dos membros da Comi ssão l .iciLa tú ri <t.
decidiram adjudicar o objeto do presente certame a favor da I~mprcsa
EDSON GOMES DE ABREU, inscrito no CNPJ sob o n 20.325.575/000 19 1, estabelecido na cidade de Edéia-Go., à Rua Santa Rita, Qd-8, Lt-5, St.
JK - 75.940-000. Todas as propostas e documentações foram v istas c
passam a fazer parte integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que depois de Iida,
todos os participantes concordaram com que fi cou cslabc lec ido,
renunciando expressamente dos recursos aos quais tinham dire ito, c por
.
.
1sso assmam.
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