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DATA: 2711012017 às l4h30min
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas e trinta minutos, sala de Reuniões (127), do Instituto Federal do Tocantins Campus Porto Nacional, localizado na Av. Tocantins, 4.I., Loteamento Mãe Dede, CEP:
77.500-000, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação (CEL), composta pelos seguintes
servidores, Sr. José Ferreira Lima, presidente; Ricardo Carilo Vivas, membro,
Tatielle Ayres Antunes, membro designada pela Portarian'.78612017/REI/IFTO, de 18
de agosto de2017, para abertura dos envelopes de proposta de preço (envelope n" 2) da
Concorrência no. 0112017, do tipo menor preço por lote, mediante o regime de
empreitada por preço global, para contratação de empresa de engenhariaparaexecução
dos serviços de construção do Auditório para 236 pessoas do Campus. O Presidente da
CEL deu início à reunião de abertura de envelopes, e anunciou a abertura da sessão
pública com a presença dos interessados das empresas:

o
.
o

Irka Construções EPP CNPJ: 16.879.847/0001-28 representada pela

Sra

Mariana Martins Barros, RG no 922201SSP/TO,
JC Engeúaria Ltda. CNPJ: 19.276.668/0001-94 representada pelo Sr
Jaferson Sousa Carneiro, RG no 2003006010738, UF: SSP/AL,
Construtora Serra Alta Ltda. CNPJ 01.949.533/0001-87 representada pelo Sr
Antônio Paixão Junir, RG no 1.406.925 SSP/TO.

Após o credenciamento, foram abertos para análises os envelopes de no 2 contendo
as propostas de preço (envelope no 2) apresentadas pelas licitantes à Comissão de
Licitação, sendo apresentados os seguintes valores:

o
o
o
o
o
o
o

Construtora Acauã Ltda: R$ 1.485.00,00 (Um milhão, quatrocentos e oitenta
cinco mil reais)
Construtora Portobello Ltda: R$ 1.183.572,63 (Um milhão, cento e oitenta e
três mil, quiúentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos)
Construtora São Miguel Ltda-EPP: R$ 1.357.318,60 (Um milhão, trezentos e
cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)
Construtora Serra Alta Ltda: R$ 1.246.177,52 (Um milhão, duzentos e
quarenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
EMA Concreto Eireli: R$ 1.359.695,69 (Um milhão, trezentos e cinquenta e
nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos)
Irka Construções EPP: R$ 1.249.3 46,20 (Um milhão, duzentos e quarenta e
nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
JC Engeúaria Ltda: Rs 1.103.558,18 (um milhão, cento e três mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos)
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LONA ConstrutoraLtda: R$ 1.254.109,44 (Um milhão, duzentos e cinquenta
e quatro mil, cento e nove reais e quarenta e quatro centavos)
Sambaíba Construções Ltda: R$ 1.322.366,32 (Um milhão, trezentos e vinte
e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Encerrado o processo minucioso de análise pela Comissão da documentação de todos

os licitantes, foram repassados a todos os representantes das empresas para vista a
documentação de habilitação. Em seguida foi solicitado aos licitantes, as ponderações,
onde não houve ponderações, o presidente da comissão comunica que o resultado da
análise das propostas de preço (envelope no 2) será publicado nos sítios oÍiciais da
instituição' comprasnet e Diário Oficial da União, ficando a partir da publicação,
aberto os prazos para recurso por 05 dias, ficando também os licitantes responsáveis pelo
devido acompanhamento dos resultados publicados. E não ter mais nada a acrescentar eu,
José Ferreira Lima, lavrei a presente ata, que
de lida por mim e aprovada por todos
'4
os presentes a assinaram conjuntamente

lo Vivas
Presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL)

Fêneira Lima
da CEL
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Ayres Antunes
Membro da CEL
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