
 Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos FINATEC
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade de pregão eletrônico,  a  que se refere  o edital  nº 
00011/2019 do(a) Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos FINATEC, CNPJ 37.116.704/0001-34.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Fundação de Empreend. Científicos e Tecnológicos FINATEC 
    Edital: 00011/2019
    Data de início do recebimento das propostas: 30 de 12 de 2019 às 11:00
    Data da Realização: 10 de 01 de 2020 às 11:00
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Maria Luisa Pinheiro Torres

   Ao(s)  10 dia(s) do mês  janeiro do ano de 2020, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação,  reuniram-se o(a)  pregoeiro(a)  Sr(a)  Maria  Luisa Pinheiro 
Torres  juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Edson Alves de Souza e Patrícia Santos Fernandes , para 
proceder  a  sessão  pública  de  pregão  eletrônico  com o  objetivo  de  adquirir  Contratação  de  empresa 
especializada na prestação de serviços de construção de duas praças solares visando atender as ações de 
eficiência energética a serem realizadas no Campus Universitário Darcy Ribeiro e no Campus Universitário 
Faculdade do Gama FGA., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às 11:00 horas do dia 10 de janeiro de 2020 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços.  
Foi  registrado  o  recebimento  da(s)  proposta(s)  inicial(ais)  de  preços,  por  lote  do(s)  seguinte(s) 
participante(s):

Lotes:
Lote - 1  -  Construção de Praças Solares
Situação - Homologado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
IMPLANTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 10/01/2020  08:20:57 532.134,50
CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA 10/01/2020  08:43:57 1.043.832,00

Desclassificação

Nenhum participante desclassificado.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Lote - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ/CPF Valor Global
IMPLANTA CONSTRUÇÕES 00.841.908/0001-28 499.000,00



LTDA - EPP

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Construção de Praças Solares 284.430,00 2,00

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata.

  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Maria Luisa Pinheiro Torres

___________________________________________
Membro(s) de Equipe: Edson Alves de Souza e Patrícia Santos Fernandes




