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ATA DE SESSÃO

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

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentos de habilitação e 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 nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (09/09/2021), às oito horas a Comissão
Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n. 027/2021, sob a presidência da servidora Iria Daniela
Pereira Freitas, e demais servidores signatários desta, reuniu-se na sala do Departamento de Licitações,
situado no Prédio Administrativo do Campus Rio Verde, Fazenda Fontes do Saber, Rio Verde/GO, a fim
de proceder ao recebimento dos envelopes e análise dos documentos de habilitação das empresas
interessadas.

ABERTURA ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

Na data e horário designados, constatou-se que a empresa interessada realizou o protocolo de envelopes,
conforme descrito abaixo:

EMPRESA ME / EPP CNPJ / CPF

UNIVERSO ENGENHARIA E ACÚSTICA LTDA Sim 20.750.396/0001-00

Foi realizada a conferência dos documento habilitatórios, que ao final da sessão passarão por análise do
Departamento de Engenharia e Obras.

OCORRÊNCIAS

Nada a constar.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

A presidente deu por encerrada a sessão, informando que após a conferência dos documentos a decisão de
habilitação será publicada no sítio eletrônico da UniRV: http://www.unirv.edu.br/licitacoes.php, momento
em que se abrirá prazo para interposição de recurso em relação à fase habilitatória.

As notificações oficiais serão realizadas por meio do sítio eletrônico da UniRV, no link:
http://www.unirv.edu.br/licitacoes.php e/ou no e-mail informado pelas licitantes.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados.

Iria Daniela Pereira Freitas
Presidente da CPL/UniRV

Sandra Regina Longo de Assis
Membro da CPL/UniRV

Luccas Martins Parreira Borges
Membro da CPL/UniRV


