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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2016 às 09h00min, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº 1707, de 31 de março de 2016 do 

Magnífico Reitor da UFG, sob a Presidência da Contadora NATÁLIA LOPES DE 

ALBUQUERQUE, do Vice-Presidente Assistente em Administração DÉBORA 

QUEIROZ DE CARMARGO ROSA, pelo Secretário Técnico em Ass. Educacionais 

ALTAÍDES DE CASTRO BRITO e os Membros Contadora Rosilene do Carmo 

Roncolato, Adriana Pereira da Silva e Gleidson Carlos Calixto, Assistentes em 

Administração, para recebimento dos envelopes de documentação e propostas e 

abertura da documentação referente à Tomada de Preços nº. 02/2016 – Contratação 

de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para 

interligação da rede de fibra óptica entre o Campus Samambaia e o Planetário, 

situado no setor central da cidade de Goiânia/GO. Apresentaram os envelopes de 

documentação e proposta as empresas: 01 – TI ENGENHARIA COM SERV DE 

INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME; 02 – NET REDE CONSTRUTORA E 

REDES TECONOLÓGICAS LTDA EPP; 03 – SETEH ENGENHARIA LTDA; 04 – VALÊNCIA 

ENGENHARIA EIRELI EPP; 05 – META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; 06 – ELO 

TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; 07 – MILECOM TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA EPP e 08 – ÔMEGA CONSTRUÇÕE LTDA. Ao confirmar a vigência da 

documentação das empresas participantes, através da consulta “online” no SICAF 

(Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores), verificou-se que as empresas 

encontram-se cadastradas no sistema. As Certidões Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) das licitantes foram retiradas no site do TST. Em seguida foi feito o 

credenciamento dos participantes presentes. Os licitantes credenciados procederam a 

rubrica e análise da documentação, que também foi rubricada pela CPL e será 

analisada posteriormente e o resultado será divulgado na forma da lei. As observações 

feitas pelos representantes encontram-se em documento anexo. Após conclusão da 

análise da documentação por parte dos licitantes presentes, o representante da 

empresa 01 – TI ENGENHARIA COM SERV DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME solicitou a autenticação de parte de cópia da documentação apresentada no 

envelope de habilitação, estando os seus originais em mãos. A CPL com base no subitem 7.6, 

item9 do Edital e informativo em seu mural recusou-se autenticar a documentação nessa fase, 

situação essa que será analisada juntamente com a habilitação dos participantes. Os 

envelopes de propostas foram acomodados e lacrados em envelope próprio, que foi 

devidamente rubricado pelos representantes e pela CPL e será aberto em data a ser 

divulgada na ata de habilitação.  Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram 

encerrados e, para constar, lavrou-se a presente ata que julgada conforme, segue 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes das licitantes presentes. 


