PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO – GO

Ata da Tomada de Preços Nº 002/2017 - Processo Administrativo nº.
0106/2017 – Menor Preço Por Empreitada Global.
Às 09h:00min do dia 04 (quatro) do mês de outubro do ano de dois mil e
dezessete, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, instalada na
Praça Cívica, nº01, Setor Central, São Simão/GO, reuniu-se o Presidente da
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Simão/GO,
Glenea de Brito Costa, Gracielle Souza Pereira e Patricia dos Reis Gama
Lamanna, membros, nomeados através do Decreto Municipal nº. 057/2017, de 02
de janeiro de 2017, para atuarem no julgamento da Tomada de Preços nº
001/2017, conforme previsto no respectivo Edital objetivando a contratação de
empresa para construção de trincheira, galeria de drenagem e lagoas no
depósito definitivo de resíduos sólidos (DDRS), de acordo com as condições e
especificações constantes no Edital, seus anexos, regidos pela Lei Complementar
nº 123, de 14.12.2006; do Decreto n.º 6.204, de 05.09.2007 e, subsidiariamente,
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores. Foi aberta a
Sessão Pública, e a Presidente informou aos presentes que, de acordo com o edital
daria tolerância de 15 minutos. Decorrido o prazo, o Presidente iniciou o
Credenciamento das empresas. Apesar da ampla divulgação no Site da Prefeitura,
no Mural de avisos, no Diário Oficial do Estado e no Jornal “O Hoje” atendendo
as determinações legais, apenas duas empresas compareceram: S.C SERRA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES-ME, inscrita no CNPJ de nº 11.714.990/000146, com sede na Rua 6, Qd. 01 Lt. 01 Bairro Jardim Arco Verde, Cep. 76.170000, Anicuns-GO Tel: (62) 3271-8803 E-mail: serraeng@hotmail.com, neste ato
representada por Sérgio Cândido Serra, inscrito no CPF de nº 509.362.201-04, RG
de nº 1.600.170 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliado em Anicuns-GO e
METRO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ de nº
37.654.084/0001-97, com sede na Rua Montes Claros, Qd. 85 Lt. 06 nº 631,
Bairro Parque Amazônia, Cep. 74.840-650, Goiânia-GO Tel: (62) 3218-6484 Email: metroeng21@gmail.com, neste ato representada por Sérgio Ricardo Teixeira
da Silva, inscrito no CPF de nº 414.682.101-06, RG de nº 1.671.938 SSP/GO,
residente e domiciliado em Goiânia-GO. Foi solicitado aos presentes que
rubricassem toda a documentação de credenciamento. Nenhum apontamento foi
feito. Após o Credenciamento, foram recebidos os envelopes contendo os
documentos de habilitação da empresa e o envelope da proposta. Foi aberto o
envelope contendo toda a documentação de habilitação. Todos os presentes
rubricaram a documentação apresentada. Nenhum apontamento foi feito. A
Presidente analisou as documentações. As empresas foram consideradas
habilitadas. A Presidente questionou se as licitantes teriam interesse em interpor
recurso, não houve interesse das licitantes em interpor recurso. A Presidente então
abriu os envelopes contendo as propostas de preço. Os valores apresentados
foram:
EMPRESA
VALOR
S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES-ME
R$ 511.103,70
METRO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES R$ 509.286,17
LTDA
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A Presidente negociou com a empresa e não obteve êxito, ficou no mesmo valor
apresentado R$ 509.286,17 (Quinhentos e nove mil, duzentos e oitenta e seis
reais, dezessete centavos). Pela proposta apresentada, estar dentro dos valores
cotados pela Administração, apresentou todas as planilhas necessárias.
Questionados os presentes, não foram feitos nenhum apontamento quanto a
proposta. A Presidente então declarou a empresa METRO ENGENHARIA E
CONTRUÇÕES LTDA vencedora do certame. Por ter apresentado toda
documentação necessária par sua habilitação e proposta dentro do valor estimado,
o Presidente decidiu pela ADJUDICAÇÃO do objeto para a empresa METRO
ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA. A Presidente questionou se a
licitante S.C SERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES-ME tem interesse em
interpor recurso, não houve interesse da licitante em interpor recurso. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos. Registrase que o certame teve término às 10h:13min.
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