COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da reunião de abertura dos envelopes de nº 02 - Proposta de Preços, licitação modalidade
TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2018, feita aos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, às
nove horas, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia civil, mediante o regime de Empreitada Global para Reforma da edificação
para implantação da Central de Relacionamento “TUDO AQUI” no Município de
Quirinópolis, com área total de 665,28 m², tudo de acordo com o Projeto, Planilha e
Memorial anexo, os envelopes de proposta de preços foram apresentados durante a sessão de
abertura dos envelopes de habilitação no dia 05 de Junho de 2018, sendo os mesmos
guardados, estando estes lacrados e assinados por todos os licitantes conforme recolhidos no
dia do recebimento dos envelopes de habilitação. Depois de toda a tramitação processual
ocorrida nos autos, com a abertura dos envelopes de habilitação, análise dos respectivos
documentos, transcurso de prazos para interposição de recurso quanto ao resultado de
julgamento dos documentos de habilitação, disponibilizada para todos os licitantes
interessados, não havendo nenhum recurso interposto neste certame licitatório, passamos agora
obedecendo aos moldes da Lei Federal nº 8.666/93 para a segunda fase da Tomada de Preços.
Feito o pregão, chamando todos os licitantes cadastrados, compareceu apenas a empresa WFL
Comercial e Prestadora Eireli-ME para esta sessão Pública, sendo que foi publicado o aviso de
abertura do envelope 02 nos devidos meios oficiais deste Município. Quando da abertura dos
envelopes de propostas, estes estavam devidamente lacrados e rubricados, verificado pela
Comissão Permanente de Licitação e demais presentes na seção. Em seguida, abre-se o
envelope da proposta de preço da única empresa habilitada, para a devida apreciação. O
envelope da proposta aberto foi o da empresa WFL Comercial e Prestadora Eireli-ME,
habilitadas e classificadas para esta fase do certame, não sendo aberto o envelope da empresa
desabilitada G.C. Construtora Eireli-ME. Aberto o envelope da empresa WFL esta apresentou
o preço global no valor de R$ 412.400,23 (quatrocentos e doze mil quatrocentos reais e
vinte e três centavos). A proposta foi devidamente analisada pelos presentes que não
constataram nenhuma irregularidade. Diante da abertura do envelope e análise da proposta
apresentada pela empresa participante habilitada verificou-se que o MENOR PREÇO
GLOBAL foi ofertado pela única empresa devidamente habilitada WFL Comercial e
Prestadora Eireli-ME, estando abaixo do valor da planilha orçamentária a qual se consagra
VENCEDORA da Tomada de Preços nº 002/2018. Foi concedido o direito de manifestação,
entretanto não houve considerações a serem feitas. A Comissão Permanente de Licitação
questionou ao licitante presente se este possuía interesse na apresentação de manifestação ou
recurso sobre a decisão na presente fase. Encerrado os tramites legais, deverá os autos ser
encaminhado a Gestora Municipal para proferir decisão final deste certame licitatório, e depois
de analisado e verificado que todo o processo encontra-se em conformidade com os ditames
legais, tende por final decretar a homologação do objeto da Tomada de preços nº 002/2018 a
empresa vencedora deste certame licitatório. Por fim, não havendo nada mais a alegar pelos
licitantes, e não havendo nada mais a se tratar pela CPL, a Senhora Presidente declarou
encerrados os trabalhos e mandou que lavrasse a Presente Ata, que lida e achada conforme, vai
devidamente assinada por mim, demais membros, e licitante presente, e testemunhas aqui
presente da seção pública aberta a todos. Quirinópolis, Estado de Goiás, aos vinte e nove dias
do mês de junho de 2018.
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