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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

REF. EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

 

PROCESSO nº: 2017.01031. 002630-52 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a 
realização de serviços de reforma nas instalações do 
Almoxarifado da Agehab. 

 

 Refere-se o presente relatório à sessão pública relativa à licitação, na modalidade de Tomada 
de Preços nº 001/2018. A sessão foi marcada e realizada no dia 28 de março de 2018, às 09h00min, 
atuando como Presidente a Sra. Neila Maria Melo de Oliveira e tendo como membros os servidores 
Aquilino Alves de Macedo e Marcelle Diniz Moura Barros. 

 Foram abertos os envelopes de propostas de preços que apresentaram os resultados 
constantes na ata da 3ª sessão. 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 As propostas de preços foram encaminhadas à Gerência de Obras através do Despacho nº 

0264/2018-CPL, para que procedesse a análise e a sua compatibilidade com os termos do edital. 

  Após a análise, a GEROB através do Despacho nº 131/2018, procedeu a avaliação das 

propostas e se valendo do disposto no item 7.10 do edital, apresentou sugestões de novas propostas 

corrigidas, suscitando algumas inconsistências nas taxas apresentadas para composição do BDI. 

 Foi solicitado às empresas licitantes que se manifestassem quanto à composição do BDI, 

apresentando as devidas justificativas. Após o envio das mesmas, os autos foram encaminhados à 

Gerência de Contabilidade para aferição e análise dos documentos apresentados. 

 Através do Despacho nº 0090/2018-GECON, a Gerência de Contabilidade informou que os 

documentos apresentados pelas empresas MM Engenharia e Mineração Ltda – Me e ALPHA Prime 

Engenharia e Construções Ltda – Me justificaram as composições dos tributos demonstradas nas 

propostas. 

Correção das propostas 

 Através dos ofícios nº 318 e 319/2018 a CPL notificou as licitantes para a apresentação de nova 

proposta escoimada das pequenas falhas formais detectadas, as quais atenderam prontamente. 

 Em seguida, a Comissão de Licitação através do Despacho nº 335/2018 solicitou à GEROB que 

ratificassem as propostas apresentadas devidamente corrigidas. Esta, através do Despacho nº 

197/2018-GEROB, informou que a verificação e o atendimento à adequação solicitada estão em 

conformidade. 
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Decisão 

 Deste modo, após o saneamento das falhas apontadas, apresentamos o seguinte resultado: 

 1º Lugar: empresa MM ENGENHRIA E MINERAÇÃO LTDA – ME, com o valor global de R$ 

31.678,82 (Trinta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos); 

 2º Lugar: empresa ALPHA PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME com o valor 

global de R$ 34.841,19 (Trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e um real e dezenove centavos). 

 O Resultado final será publicado no DOE, Jornal de Grande Circulação e Sítio da AGEHAB. 

  Goiânia/GO, 09 de maio de 2018. 

 

NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

 

ESTÁCIO COSTA E SÁ 

Membro da CPL 

 

AQUILINO ALVES DE MACEDO 

Membro da CPL 
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