COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ata da reunião de abertura da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 004/2019,
feita aos quatro dias do mês de Junho de 2019, às nove horas, para realização da sessão
pública do recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas
dos interessados em participar da licitação tendo por objeto a Contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia civil, mediante o regime de Empreitada Global para
Construção de Sistema Coletor de Águas Pluviais em diversas ruas no Bairro Polo
Empresarial, nesta cidade, com área total de 4.615,28 m², tudo de acordo com o Projeto,
Planilha e Memorial anexo, sendo tal sessão aberta a todos quantos quiserem assisti-la, tudo

de acordo com a Lei nº 8.666/93. Reuniram-se no Auditório Geral da Prefeitura Municipal
de Quirinópolis-GO a Comissão Permanente de Licitação sob a regência da Presidente da
comissão juntamente com a equipe de apoio e com a presença de várias pessoas presentes,
dentre as empresas que alegaram estar presentes para participar do presente certame. Ato
contínuo foi feito o pregão e declarada aberta a seção pública. Com isto abriu-se a fase de
credenciamento dos licitantes presentes aos quais foram as empresas: 1. BGM
SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede
estabelecida sito á Rua MA 12 nº 45, Qd. 05, Lt. 33 - Residencial Olinda, na cidade de
Goiânia-GO, CEP: 74.735-350, com e-mail.: brunogym4@gmail.com e telefone: Celular:
(62) 98157-2016 inscrita no CNPJ nº 29.218.936/0001-75, representada por seu
proprietário o Sr. Bruno Gouveia de Magalhães, inscrita no CPF nº 001.432.531-40, ao
qual apresentou documentação de proprietário da empresa para o presente certame
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2019; 2. CBMA CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida
sito á Av. Cesar Lattes nº 131, Qd. 52, Lt. 36, Sl. 13 - Setor Novo Horizonte, na cidade de
Goiânia-GO, CEP: 74.363-400, com e-mail.: contato@cbmaconstrucoes.com.br e telefone:
(62) 3289-3820, Celular (64) 99259-9523, inscrita no CNPJ nº 22.463.415/0001-34,
representada por seu bastante procurador legal e credenciado o Sr. Rubens de Souza
Gomes, inscrito no CPF nº 547.184.301-00, ao qual apresentou documentação de
procurador da empresa para o presente certame Tomada De Preços nº 004/2019. A
publicação deste certame licitatório foi devidamente publicada conforme exigência
legislativa da Lei Federal nº 8.666/93, em jornais e portais de acesso conforme
comprovação que segue anexo ao presente processo. Ato continuo, após a presidente da
comissão permanente de licitação declarar aberta os trabalhos, foi procedido o
credenciamento das empresas acima com a devida documentação solicitada no edital desta
licitação. Assim feito, a Presidente declarou que a presente seção pública deveria ser
suspensa por 2 (dois) dias, já declarando a continuidade da presente seção pública, ao qual
designa-se a reabertura desta para o dia 06 de Junho de 2019 às 14:00 horas para
prosseguimento aos trabalhos, haja vista a existência de duas solicitações protocolizadas
por meio de “Nota de Esclarecimento” direcionadas ao departamento de engenharia e não
a esta Comissão Permanente de Licitação, onde esta C.P.L. ficou sabendo somente no dia
de hoje de tais solicitações de esclarecimentos, onde o engenheiro Grégory Lino de
Andrade veio até o departamento de licitações no dia de hoje informar que ainda não
obteve tempo suficiente para proferir tais respostas a estas solicitações de esclarecimentos,
alegando não ser o projetista, sendo que expôs a necessidade de estudar tais projetos, então
é necessário dar resposta a estas notas de esclarecimentos primeiro, para posteriormente
dar continuidade ao certame. Como não houve interesse de outras empresas em participar
do presente seção pública, haja vista ter havido outra empresa que procedeu visita técnica

contudo não compareceu nesta seção pública, verifica-se que tacitamente demais empresas
que porventura pudesses ter interesse não as utilizaram em participar do presente certame,
em razão de não terem comparecido mais nenhuma outra empresa nesta seção pública.
Caso a resposta do departamento de engenharia for no sentido de modificar algum projeto
ou planilha orçamentária ou que possa interferir na proposta, a presente licitação deverá
ser republicada novamente, abrindo novo prazo e os presentes envelopes de proposta
deverão ser recolhidos pelos licitantes, sendo que com a reabertura de prazo demais
empresas poderão participar da seção inaugural. Não houve demais questionamentos. Por
fim, para não incorrer em nenhuma irregularidade, os licitantes credenciados e que
apresentaram seus envelopes nº 01 de habilitação, neste momento e da mesma forma,
entregaram seus envelopes nº 02 de propostas de preços, os fizeram com todos os seus
locais de abertura devidamente rubricados uns pelos outros, devidamente lacrados, para
que estes sejam arquivados até a data de reabertura, haja vista a não possibilidade de
mudança de envelopes mais após a abertura deste certame. Por fim, não havendo nada
mais a alegar pelos licitantes, ao qual foi questionado aos licitantes e manifestado por
estes, 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, todos os licitantes presentes, e
testemunhas aqui presente da seção pública aberta a todos. Quirinópolis, Estado de Goiás,
aos quatro dias do mês de junho de 2019.
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