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DECISÃO SOBRE HABILITAÇÃO

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

Análise dos Documentos habilitarórios com a finalidade de realizar 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.

DO INÍCIO DA SESSÃO

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(30/05/2022), às dez horas a Comissão Permanente de Licitação, constituída
pela Portaria n. 1.017/2022, sob a presidência da servidora Iria Daniela Pereira
Freitas, reuniu-se na sala do Departamento de Licitações, situado no Prédio
Administrativo do Campus Rio Verde, Fazenda Fontes do Saber, Rio
Verde/GO, para analisar os documentos de habilitação da Tomada de Preços n.
007/2022.

DA DOCUMENTAÇÃO

A Comissão analisou os documentos habilitatórios contidos nos envelopes
apresentados na sessão ocorrida às 08h00min de 26/05/2022 e considerou o
relatório emitido pelo Departamento de Engenharia e Obras da UniRV quanto
à capacidade técnica.

DA DECISÃO

Por todo exposto, considerando a análise da documentação e o relatório
emitido pelo Departamento de Engenharia e Obras da UniRV a CPL DECIDE
habilitar as licitantes na forma a seguir especificada:

EMPRESA ME / EPP CNPJ / CPF SITUAÇÃO

FERREIRA LOPES CONSTRUTORA LTDA SIM 28.525.313/0001-82 HABILITADA

AMR CONSTRUTORALTDA SIM 43.815.228/0001-42 HABILITADA

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

Considerando que as empresas habilitadas renunciaram ao prazo recursal
concordando com o curso do processo licitatório e, considerando o que dispõe
o item 10.1 do Instrumento Convocatório, a CPL notifica que a sessão de
abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá no dia 31 de maio de 2022, às
14h00min, na sala de Licitações da UniRV.

Nada mais havendo a constar, lavro a presente que, depois de lida, será
assinada.
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