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ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOÜ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N". 0008/2021
-UNEMAT

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00min,
(Horário oficial de Mato Grosso), reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação Samuel Longo, e os membros Eliandra Barbosa de Oliveira e André Ricardo Cajazeira,
nomeados pela Portaria n» 0141/2021 - UNEMAT de 25.01.2021 publicada no DOE em
26.01.2021, encontrando-se presente na sessão o Engenheiro Civil Carlos Gabriel Lacerda
Carvalho, no Campus Universitário de Tangará da Serra, locaüzado na Rodovia MT 358 KM 07
Jardim Aeroporto CEP 78.300-000 - Cidade; Tangará da Serra - MT, para analisar e julgar os
elementos de licitação, constantes de Documentação para Habilitação e de Propostas de Preços,
tipo menor preço. Regime de Execução de Empreitada, por Preço Global, cujo objeto é Seleção
de Empresa de Engenharia - Área Civil, para a Conclusão dos serviços de construção do
Centro Integrado Cerrado de Pesquisa, para atender a demanda dos Programas de Pos-
graduação Strictu Sensu em desenvolvimento no Campus Universitário de Tangará da
Serra da Universidade do Estado de Mato Grosso, no município de Tangará da Serra,
referente ao convênio n° 01.12.0297.00 - FINEP e 01.16.0024.00 - FINEP, a ser executada
no município de Tangará da Serra no Estado de Mato Grosso. Manifestaram interesse em
participar do processo Licitatório comparecendo a sessão, as empresas: METTA SERVICE
SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ 23.923.708/0001-10 e a JONNATTAN C S
COSTA, CNPJ 32.585.460/0001-15. O presidente declarou inicio dos trabalhos procedendo-se
ao credenciamento do representante da empresa e o recebimento dos envelopes das empresas:
METTA SERVICE SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ 23.923.708/0001-10,
situada a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, sala 805, Ed. Top Tower, Bairro
Jardim Aclimação, Cuiabá/MT - CEP: 78.050-280, representada pelo Sr. Jakson Franque
Cardoso, portador da Cédula de Identidade n° 098231806 SEPC/RJ; JONNATTAN C S
COSTA, CNPJ 32.585.460/0001-15, situada a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves,
N° 637 - E, Bairro Jardim Goiás, Tangará da SerraMT - CEP: 78.300-000, representada pelo Sr.
Jonnattan César Silva Costa, portador da Cédula de Identidade n° 18534260 SSP/MT. O
envelope com a documentação foi entregue diretamente no Câmpus Universitário de Tangara da
SerraMT, na presente sessão. Considerando a urgência da contratação, bem como a ampla^
publicidade dada ao processo o qual foi divulgado em todos os meios legafe exigiveis, o
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Presidente resolveu dar eontinuidade ao certame. Ato contínuo aos trabalhos fo. sota a a a
rubrica nos fechos dos envelopes pelos presentes e procedeu-se a aberntra dos envelopes
documentos de habilitação. Assim, fez-se a abertura do referido envelope, os
documentos foram conferidos e rubricados pela comissão, reptesentantes e hatantes presentes,
conforme assinam no final. Após conferência da documentação o Presidente decidiu abnr espaço
para manifestação da equipe técnica, da licitante e presentes quanto à documentação e
habihtação. Após análise dos documentos de habilitação, em conformidade com as exigenci»
contidas no Edital Tomada de Preços n". 0008/2021 - UNEMAT, a Presidente da Comissão
Permmente de Licitação juntamente com a equipe técnica, por cumprir com as agencias
contidas no Edital, RESOLVE INABn.ITAR a empresa: JONNATTAN C S COSTA CNPI
32 585 460/0001-15, em razão da não apresentação de acervo da parcela de maior relevância
..execução de cabeamento estruturado" e não apresentação de balanço patrimonial reatado
junto a Junta Comercial ou seus congeneres; e RESOLVE HABILITAR a empresa: METTA
SERVICE SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ 23.923.708/0001-10, em razao do
atendimento ao edital. Ato continuo e não havendo manifestação na intenção de recomer a
decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Equipe técnica no que se refere a
Habilitação, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação passou a fase de abertura do
envelope 02 PROPOSTA COMERCIAL da empresa habilitada. Após a conferência pelas
licitantes e presentes, foi aberto e rubricado os documentos constantes do envelope de ̂ o^m
Comercial da licitante habilitada, cujos valores apresentados seguem descntos: METTA
SERVICE SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA, CNPJ 23.923.708/0001-10, apresentou
proposta no valor global de R$ 276.535,22 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e trrnm e
cinco reais e vinte e dois centavos). A Comissão e Equipe técnica verificaram o atendimen o as
exigências constantes do presente Edital pela empresa ofertante e considerando a mgenca na
execução do projeto o Presidente da Comissão pemianente de Licitação
da proposta apresentada pela empresa METTA SERVICE SOLUÇOES INTELIGENTES
LTDA CNPJ 23.923.708/0001-10. Ato continuo, não havendo manifestação na m ençao ^
recorrtL da decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Equipe técnica, pelos
licit^tes e presentes qumito à fase de aberUira dos envelopes das propostas cotnerciais, que se
refere à Classificação das propostas de preços, o Presidente da Comissão
Licitação em ato continuo declara VENCEDORA do presente certame a^sa.ME
MT, CEP: 78.217-900, TEL. (65)3221-0014 ^
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