Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão - PE
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL

Fls.

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2015 (PROCESSO N° 23418.000085/2012-71)

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CERCA EXTERNA DA FAZENDA ESCOLA DO CAMPUS
SALGUEIRO.
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 10:00 horas local, na sede da Reitoria do
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO
PERNAMBUCANO, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação – designados
pela Portaria n° 221 de quatorze de abril de 2015, para realização dos trabalhos de abertura dos
envelopes de propostas, relativos a Tomada de Preços n° 01/2015, tendo como objeto a (Contratação
de pessoa jurídica para a Construção de cerca externa da fazenda escola do Campus Salgueiro). A CPL
procedeu a abertura da sessão pública, que na ocasião não compareceu nenhum dos representantes das
empresas habilitados para a fase acima citada, muito embora a convocação tenha sido feita através de
publicação no DOU de 1° de dezembro de 2015, página 69, sessão 03, como também por e-mail
fornecidos pelos licitantes, logo em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos das
empresas habilitadas na primeira fase: MAIS CONSTRUÇÕES, CNPJ: 18.568.641/0001-02, CF
ENGENHARIA CNPJ: 05.399.131/0001-07, PITOMBEIIRA LTDA, CNPJ: 08.561.439/0001-03 e
CCN Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ: 00.712.814/0001-59. Após a comissão abrir os
envelopes e observar os documentos das propostas das empresas, os membros em comum acordo e em
conformidade com o item 10.2 do edital, suspenderam a sessão pública para que junto ao Setor
Técnico Responsável (Diretoria Institucional de Expansão, Reestruturação e Obras), pudessem
analisar todas as propostas das empresas. Assim que a Comissão Permanente de Licitação e o Setor
Técnico finalizarem as análises das propostas, será lavrada outra Ata na qual consignará os vencedores
do certame e como também, dará início do prazo para as empresas interessadas, interpor recursos
contra a referida análise das Propostas, se assim desejarem. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a sessão pública, sendo a ATA assinada por todos os membros presentes, depois de lida e aprovada.
Petrolina-PE, 02 de dezembro de 2015.

LUCIANO MARCOS RANGEL L'HOTELLIER
Membro da CPL

CO
Membro da CPL
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