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ATA DE SESSÃO

Processo Licitatório n.064/2022
Tomada de Preços n. 007/2022

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 reforma do Departamento de Tecnologia da Informação da
Universidade de Rio Verde – Campus Rio Verde.

INÍCIO DA SESSÃO

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (26/05/2022),
às oito horas a Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n.
1.017/2022, 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

Ao iniciar a sessão, constatou-se que estava presente o representante da empresa
abaixo :

EMPRESA ME / EPP CNPJ / CPF REPRESENTANTE IDENT. TIPO

FERREIRA LOPES CONSTRUTORA LTDA Sim 28.525.313/0001-82 ADRIEL LOPES FERREIRA 5150924 SSP / GO Sócio

Ademais, a empresa abaixo protocolizou envelope:

Em seguida, após a conferência, o representante optou por não realizar nenhum
apontamento acerca da documentação. Logo foi informado de que haverá análise do
Departamento de Engenharia e Obras da UniRV quanto à qualificação técnica das
empresas.

OCORRÊNCIAS

A empresa FERREIRA LOPES CONSTRUTORA LTDA solicita constar em ata que
não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgará
os documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de

EMPRESA ME / EPP CNPJ / CPF

AMR CONSTRUTORA LTDA Sim 43.815.228/0001-42
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recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do
processo licitatório.

Da mesma forma, dentre os documentos de habilitação a empresa AMR
CONSTRUTORA LTDA juntou termo de renúncia ao prazo recursal.

SUSPENSÃO DA SESSÃO

A CPL suspendeu a sessão informando que após a conferência dos documentos pela
Comissão e pelo Departamento de Obras e Engenharia a decisão de habilitação será
publicada no sítio eletrônico da UniRV: http://www.unirv.edu.br/licitacoes.php,
momento em que será marcada nova data para abertura do envelope de proposta,
tendo em vista a renúncia expressa pelas licitantes e em conformidade com o item
10.1 do edital.

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.

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

Sebastião Carlos Dias
Membro da CPL/UniRV

FERREIRA LOPES CONSTRUTORA LTDA
Adriel Lopes Ferreira
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