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ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Processo Licitatório n. 063/2021
Tomada de Preços n. 002/2021

Ata da sessão de abertura dos envelopes e julgamento das propostas de preços para a contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia, para a readequação da fachada do Bloco I da UniRV -
Universidade de Rio Verde, atendendo às necessidades do Departamento de Manutenção e Obras da
UniRV.

INÍCIO DA SESSÃO

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (22/09/2021), às quatorze horas a
Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n. 027/2021, sob a presidência da Sra. Iria
Daniela Pereira Freitas, reuniu-se na sala do Departamento de Licitações, situada no Prédio Administrativo
do Campus Rio Verde, Fazenda Fontes do Saber, Rio Verde/GO, a fim de proceder à abertura dos
envelopes e julgamento das propostas das empresas habilitadas.

EMPRESAS INTERESSADAS PRESENTES

Na data e horário designados, não obstante a divulgação desta sessão por meio de aviso no sítio eletrônico
da UniRV - Universidade de Rio Verde, nenhum interessado se fez presente.

Portanto, após aguardar 15 (quinze) minutos, a Presidente da CPL/UniRV declarou instaurada a sessão e
passou à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que se encontravam sob a guarda da
Comissão.

JULGAMENTO DA PROPOSTA

Abertos os envelopes das empresas habilitadas foram classificadas, conforme os valores ofertados, na
seguinte ordem:

PRAZO PARA RECURSO E ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Considerando que nenhuma empresa acompanhou a abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de
Licitação DECLARA aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação desta Ata no
sítio eletrônico da UniRV - Universidade de Rio Verde, para que os interessados interponham recurso
acerca do julgamento das propostas, nos termos do subitem 8.1 e seguintes do Edital.

Lote 1 Item 1: READEQUAÇÃO DA FACHADADO BLOCO I DAUNIVERSIDADE DE RIO VERDE

POSIÇÃO EMPRESA CNPJ / CPF MARCA PROPOSTA CLASSIFICAÇÃO SIT. JUGAMENTO

1 UNIVERSO ENGENHARIA E ACUSTICA LTDA - ME 20.750.396/0001-00 UNIVERSO
ENGENHARIA

33.107,7600 Classificada Ganhador



TP 002/2021 2

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos membros Comissão Permanente de Licitações e pelo representante presente.

Iria Daniela Pereira Freitas
Presidente da CPL/UniRV

Luccas Martins Parreira Borges
Membro da CPL/UniRV


