ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

Processo n. 221/2017
Convite n. 013/2016
Menor Preço por Item
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra para dimensionamento e
execução da iluminação de alguns estacionamentos dentro da UniRV, dentre eles,
estacionamentos de ônibus e acessos, estacionamento da entrada e estacionamentos
dos blocos próximos à clínica de odontologia.

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro ano de dois mil e dezoito às 08h00 (oito
horas), a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do servidor Fagner
Silva dos Santos e demais membros da Comissão, reuniram-se na sala do Departamento
de Licitações, situado no Prédio Administrativo do Campus Universitário, Fazenda
Fontes do Saber, na cidade de Rio Verde/GO, a fim de proceder à abertura dos
envelopes de documentos e propostas das empresas convidadas e outras possíveis
interessadas.
Foram convidadas: CRB CONSTRUTORA - EIRELI, inscrito no CNPJ n.
14.978.507/0001-29, de Santo Antônio de Goiás – GO; CIFRAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA FRANCA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.239.939/0001-03, de
Goiânia – GO; SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n.
00.808.782/0001-90, de Goiânia – GO.
Na data e horário designados para a sessão, as 03 (três) empresas convidadas, por
intermédio de seus representantes, procederam ao credenciamento junto à Comissão de
Licitação, da seguinte forma: CRB CONSTRUTORA - EIRELI, através do
procurador Rivaldo Lemos Rodovalho, inscrito no CPF n. 148.914.841-87 ; CIFRAN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCA LTDA, através do sócio
Humberto Vasconcellos Franca, inscrito no CPF n. 329.867.501-68; SOMA
ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP, através do empresário, Renato de Castro
Santana, inscrito no CPF n. 587.943.521-00, todos contratualmente legitimados para
agir em nome da empresa.
Não obstante a divulgação do instrumento convocatório no placar de avisos da
Instituição, nenhuma outra empresa compareceu à sessão. Instaurada a sessão, cada
licitante entregou dois envelopes distintos e lacrados de “documentos” e “propostas”.
Abertos os envelopes “documentação”, passou-se à análise dos respectivos documentos,
ocasião em que foi constatado que as empresas apresentaram toda documentação
exigida no edital, a empresa CIFRAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
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FRANCA LTDA é empresa Limitada e as empresas SOMA ENGENHARIA CIVIL
LTDA-EPP e CRB CONSTRUTORA - EIRELI são Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte, nesta situação, a empresa SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP
apresentou “Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuições
Previdenciárias – Certidão Negativa de Regularidade fiscal RFB/PGFN; com prazo
expirado, por tratar-se de Empresa de Pequeno Porte, conforme 5.8.1 do Edital, será
concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do documento, escoimado do
defeito supracitado, caso se sagre vencedora.
A empresa CIFRAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCA LTDA não
apresentou renúncia ao prazo recursal.
Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n. 8.666/93, o licitante poderá apresentar
recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, assim sendo, abre-se o prazo recursal.
Nada mais havendo para constar, lavro a presente que, depois de lida, será assinada pela
Comissão e demais presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

________________________________
Fagner Silva dos Santos
Presidente

________________________________
Nívea Maria Pires Guimarães
Secretária

________________________________
Moroni Marin Caruso
Membro
Licitantes:

__________________________________________
SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP
CNPJ: 00.808.782/0001-90
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___________________________________________________
CRB CONSTRUTORA - EIRELI
CNPJ: 14.978.507/0001-29

__________________________________________________________________
CIFRAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCA LTDA
CNPJ: 00.239.939/0001-03
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