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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2018 -
UNEMAT

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14h00inín, reuniram-se o

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Samuel Longo e a membro Eliandra Barbosa de

Oliveira, nomeado pela Portaria n°. 370/2018 de 05/02/2018, publicada no Diário Oficial do Estado na

data do dia 05/02/2018, no Escritório de Representação da Unemat no município de Cuiabá da

Universidade do Estado de Mato Grosso, localizado na Rua Três, s/n°. Centro Político Administrativo -

CEP 78.049-060, para analisar e julgar os elementos de licitação, constantes de Documentação para

Habilitação e de Propostas Preços, tipo menor preço. Regime de Execução de Empreitada, por Preço

Global, cujo objeto é Selecionar Empresa de Engenharia - Área civil, para execução dos serviços de

adequação da nova estrutura física do Escritório de Representação da UNEMAT no Município de

Cuiabá, para atender a demanda da Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso a ser

executada no Escritório de Representação da Unemat no município de Cuiabá da Universidade do Estado

de Mato Grosso, localizado na Rua Três, s/n°. Centro Político Administrativo - CEP 78.049-060.

Manifestaram interesse em participar do processo Licitatório comparecendo a sessão, a empresa:

ORGPLAN Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70. O presidente declarou inicio dos trabalhos

procedendo-se ao credenciamento dos representantes das empresas e o recebimento dos envelopes da

empresa: ORGPLAN Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70, situada a Avenida Ismael José do

Nascimento, n° 102-N, Centro, Tangará da Serra / MT, CEP 78.300.000, representada pelo Sr. Jean

Martins e Silva Nunes, portador da Cédula de Identidade 893910 SSP/MT. Considerando a urgência da

contratação, bem como á ampla publicidade dada ao processo o qual foi divulgado ern todos'os meios

legais exigíveis, o Presidente resolveu dar continuidade ao certame. Ato contínuo aos trabalhos foi

solicitada a rubrica nos fechos dos envelopes pelos presentes e procedeu-se a abertura dos envelopes 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Assim, fez-se a abertura do referido envelope, os documentos

foram conferidos e rubricados pela comissão, representantes e licitantes presentes, conforme assinam no

final. Após conferência da documentação o Presidente decidiu abrir espaço para manifestação da equipe

técnica, da licitante e presentes quanto á documentação de habilitação. Após análise dos documentos de

habilitação, em conformidade com as exigências contidas no Edital Tomada de Preços n°. 005/2018 -

UNEMAT, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação juntamente com a equipe técnica, por

cumprir com as exigências contidas no Edital, RESOLVE HABILITAR a empresa: ORGPLAN

Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70. Ato contínuo e não havendo manifestação na intenção de

recorrer da decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Equipe técnica no que se refere

á Habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação passou a fase de abertura do envelope

02 PROPOSTA COMERCIAL da empresa habilitada. Após a conferência pela licitante e presente^
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aberto e rubricado os documentos constantes do envelope de Proposta Comercial da licitante habilitada,

cujos valores apresentados seguem descritos; ORGPLAN Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70,

apresentou proposta no valor global de R$ 123.706,62 (cento e vinte e três mil setecentos e seis reais e

sessenta e dois centavos). A Comissão e Equipe técnica verificaram o atendimento das exigências

constantes do presente Edital pela empresa ofertante e considerando a urgência na execução do projeto o

Presidente da Comissão permanente de Licitação indicou a classificação da proposta apresentada pela

empresa ORGPLAN Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70. Ato contínuo, não havendo

manifestação na intenção de recorrer da decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e

Equipe técnica, pelos licitantes e presentes quanto à fase de abertura dos envelopes das propostas

comerciais, que se refere à Classificação das propostas de preços, o Presidente da Comissão Permanente

de Licitação em ato contínuo declara VENCEDORA do presente certame a empresa ORGPLAN

Engenharia Ltda, CNPJ 04.909.866/0001-70, com a proposta comercial no valor de R$ 123.706,62

(cento e vinte e três mil setecentos e seis reais e sessenta e dois centavos). Nada mais havendo a tratar,

o Presidente encerrou os trabalhos da Comissão, da qual se lavrou a presente ata que será lida e assinada

por todos os presentes e por mim, Eliandra Barbosa de Oliveira, Secretária ad hoc da Comissão

Permanente de Licitação e encaminhada para homologação da Magnífica Reitora da Universidade do

Estado de Mato Grosso - UNEMAT. Cáceres - MT, 20 de agosto de 2018, as 15:10 horas.

Samuellongo

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Elian rbosa de Oliveira

Membro da CPL e Secretária ad hoc

Licitantes:

ORGPLAN Engenha

Sr. Jean Martins e Sil

, CNPJ 04.909.866/0001-70
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