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ATA DA SESSÃO

Às oito horas do dia 15 de maio de 2020, na sala de licitações no lo andar do Edificio
Casa da Indústria Napoleão Barbosa, reuniu-se a Comissão de Licitação do Sistema
FIEA designada pela Portaria 0112014, sob a presidência do Sr. Carlos Alípio
Ferrario de Carvalho Lôbo e com os membros Wilton Canuto de Almeida e Rosa Léa
Cavalcante de Barros Brito para a conclusão do Convite n' 1212020, do SENAI-
DWAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para elaboração
de projetos de engeúaria civil. O processo foi suspenso no dia 12 de maio de 2020
para proporcionar às empresas o direito de interpor recurso quanto às decisões da

Comissão de Licitação no processo. Conforme determina o artigo 22 do Regulamento
de Licitações e Contratos do SENAI e devidamente previsto no item 9.1 do edital, do
resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, dirigido ao Diretor Regional do SENAI, por intermédio
da Comissão de Licitações. Expirado o prazo sem que as empresas participantes do
certame tenham interposto recurso, a Comissão de Licitação dá o processo por
concluído. Por apresentarem propostas de preços e documentos de habilitação em
conformidadc com as exigências do edital, a Comissão de Licitação declarou
vencedoras do certame as empresas: GM Engenharia Ltda nos itens 01,02,04,05 e

06 com o valor total de RS 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) e Métrica
Engenharia Eireli no item 03 com o valor total de RS 1.260,00 (um mil e duzentos e

sessenta rcais). A contratação resultou num valor total de R$ 21.760,00 (vinte e um
mil e seteccntos e sessenta reais).
Como nada mais tenho a expor eu, Wilton Canuto de Almeida, como membro, lavrei
a presente Ata que vai pela Comissão de Licitação assinada.

Maceió, l5 de maio de2020.
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