ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
r

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Convite: 050/2014- Proc. n. 086/2014 DO TIPO MENO PREÇO
ATA DE JULGAMENTO

Às 16:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 15 (quinze) de
Julho de 2014, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia, Estado de Goiás,
nesta cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação a saber:
FILOGONIO JOSÉ MACHADONETO, ROBSON SERGIO DE
OLIVEIRA e ANTONIO TELES DE OLIVEIRA, designados conforme
Decreto n° 014/2014, de 02/01/2014, regularmente publicado na forma da
lei, sob a Presidência do Primeiro declarado para proceder à abe1iura e
julgamento da licitação modalidade convite de n.0 050/201 4 de 07 de Julho
de 2014, oriundo do proc. administrativo de n. 086/2014, relativo à possível
contratação de empresa especializada para serviços de engenharia no lixão
municipal de edéia-go ., pelo menor preço, conforme especificação abaixo,
solicitado pela secretaria municipal de obras e serviços públicos do
município de Edéia-Go., até 29-08-20 14, conforme serviços relacionados:Serviços de pá-carregadeira, caminhão e trator de esteira na tapagem de
vala existente com 300 caminhões de terras; -abertu ra de vala nova com
15m de largura, 20 m de comprimento e 3,50 de profundidade e -abertura
de vala nova com 25m de largura, 46m de comprimento e 3,50m de
profundidade. Onde apresentaram propostas as seguintes Empresas : JOAS
PEREIRA LEÃO, inscrita no CNPJ sob o n 00. 998 .054/000 1-98,
estabelecido na cidade de Goiânia-Go ., à Rua Vindobona, n. 123,
CEP-74.433 -2 1O;
CASTEPLAN
Esplanada
do
Anicuns
ADMINTSTRAÇÃO SERV . TERRAP. L TDA, inscrita n o Ct-JPJ sob o n
02.309.639/0001 -89, estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Rua Araponga,
Qd-B, Lt-02 , St. Eldorado - CEP-75.940-000 e
DIEGO VITAL
QUINTILIANO-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 17.339.4 13/0001-06,
estabelecida na cidade de Palmeiras de Goias-Go ., à Av. Parauna, Qd-A,
Lt-03, Sl-0 1, St. Mmiinho - CEP-76 .190-000. Em seguida, o Sr. Presidente
recebeu os envelopes contendo as documentações exigidas no Edital dos
representantes das proponentes, que após as devidas apreciações,
constatou-se que todas as propostas apresentad· s, contem as
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documentações exigidas e dentro dos prazos legais, momento em que o Sr.
Presidente concedeu a palavras a todos sobre o ato realizado e ninguém
usou e, tendo os envelopes das propostas apresentadas a Comissão de
Licitação, com os seguintes valores: JOAS PEREIRA LEÃO, insc rita no
CNPJ sob o n 00.998.054/0001-98, no valor total de R$ 44.722,00,
confo rme proposta apresentada; CASTEPLAN ADMINISTRAÇÃO
SERV. TERRAP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 02.309.639/0001-89,
no valor de R$ 42.000,50, conforme proposta apresentada e DIEGO
VITAL QUINTILIANO-ME, inscrita no CNPJ sob o n. 17.339.413/000106, no valor de R$ 46.762,80, 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, qu e, após minucioso estudo constatou que a
proposta apresentada pela Empresa CASTEPLAN ADMINISTRAÇÃO
SERV. TERRAP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 02.309.639/0001-89,
no valor de R$ 42.000,5 0, foi a mais vantajosa para esta administração, por
ser a proposta de menor preço, o que levou esta comissão a optar pela
mesma, declarando-a vencedora do presente certame licitatório, conforme
critérios estabelecidos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato continuo,
o Sr. Presidente solicitou a presença dos Representantes das Proponentes,
procedendo à leitura da proposta escolhida pela Comissão, facultando
novamente a palavra a todos os presentes para, querendo, manifestarem,
sendo que todos declinaram novamente de fazer o uso da mesma. Tendo
em vista a escolha dos membros da Comissão Licitatória, decidiram
adjudicar o objeto do presente certame a favor da Empresa CASTEPLAN
ADMINISTRAÇÃO SERV. TERRAP. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
02.309.639/0001-89, estabelecida na cidade de Edéia-Go., à Rua Araponga,
Qd-B, Lt-02, St. Eldorado - CEP-75.940-000. Todas as propostas e
documentações fo ram v istas e 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 lida, todos os parti cipantes concordaram com
que ficou estabelecido, renunciando expressamente dos
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recursos aos quais tinh1ireito~ isso as ma .
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