SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS TÈCNICA
E COMERCIAL E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE À
CONCORRENCIA nº 01/2016 – PROCESSO Nº 23070.06758/2016-37

Aos 02(dois) dias do mês de maio de 2016, às 09h00min, reuniu-se na sede do
Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG, a Comissão Permanente de Licitação
instituída pela Portaria nº 1707, de 31 de março de 2016 do Magnífico Reitor da UFG,
sob a Presidência da Contadora NATÁLIA LOPES DE ALBUQUERQUE, do VicePresidente Assistente em Administração DÉBORA QUEIROZ DE CARMARGO
ROSA, pelo Secretário Técnico em Ass. Educacionais ALTAÍDES DE CASTRO
BRITO e os Membros Contadora Rosilene do Carmo Roncolato, Adriana Pereira da
Silva e Gleidson Carlos Calixto, Assistentes em Administração, para recebimento
dos envelopes de documentação e propostas técnica e comercial e abertura dos
envelopes de documentação, referente à Concorrência No.01/2016 – Contratação
de empresa de arquitetura/engenharia para a prestação de serviços técnicos
compreendendo a elaboração de projetos e outros serviços necessários à
construção e conservação dos imóveis da UFG. Apresentaram os envelopes de
documentações e propostas as empresas: 01- PLAINAR CONSTRUTORA LTDAME(itens 01-03); 02-CARLOS ANTONIO DA ROCHA SIRIANO-ME(item02); 03OLIVEIRA E BENTES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDAME(itens 01-02-03). Ao confirmar a vigência da documentação das empresas
participantes, através da consulta “on line” no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores) verificou-se que todas as empresas encontram-se cadastradas
no sistema. assim como as licitantes apresentaram a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas na consulta online no site do TST. Aberta a documentação, a mesma
foi rubricada pela Comissão Permanente de Licitação e rubricada e analisada pelos
representantes credenciados das licitantes presentes. A documentação será
analisada posteriormente pela CPL que divulgará o resultado na forma da lei. Os
envelopes de propostas técnicas e comercias foram acomodados e lacrados em 02
(dois) envelopes, que foram rubricadas pela CPL e pelos representantes das
empresas e serão abertas em data a ser divulgada na ata de habilitação. As
observações por parte dos representantes constam em folha anexa. Nada mais
havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e, para constar, lavrou-se a presente
ata que julgada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão Permanente
da Licitação e pelos representantes das empresas presentes.

