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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N o 002/2013 – CMTC. 

 

Aos 5 (cinco) dias do mês de setembro de 2013, às 15h00min, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação da CMTC, na Sala de Reuniões da Companhia 
Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC, constituída Portaria no: 020/2013 
de 24 de junho de 2013, para, na forma do edital Concorrência Pública  no: 002/2013 
da lei  no: 8.666/93 e alterações posteriores, proceder à sessão de abertura dos 
envelopes de nº 2 da Concorrência Pública  no: 002/2013, objeto do processo no  
52987270, da CMTC – Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, destinado 
a Contratação de Empresa para o fornecimento e implantação de 90 (noventa) abrigos 
metálicos a serem instalados em pontos de parada de ônibus localizados no Município 
de Goiânia, sob o regime de empreitada a preço global. No horário preestabelecido, a 
Comissão deu início aos trabalhos recolhendo o envelope de nº 1, contendo a 
“Documentação” dos licitantes presentes. Participam da presente sessão de abertura 
das propostas de preços as seguintes empresas e seus representantes: 1- GOLONI 
MOBILIÁRIO URBANO LTDA CNPJ Nº 04.019.684/0001-24, Não enviou 
representante, 2- COESA – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
09.258.749/0001-08, Representada, através de procuração pelo, Sr. Alcindo Marques 
Júnior, portador do RG nº 32.726.278 SSP-SP, 3 – SINALMIG – SINAIS / 
SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº 04.022.046/0001-62, 
Não enviou representante e 4 –APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA , 
CNPJ nº 10.353.776/0001-49 Representada, através de procuração pelo Sr. Alexandre 
Giordani, portador do RG nº 4.965.755-0 SSP-SC. O Presidente da CPL, após a 
conferência dos envelopes de nº 2, onde ficou constatado por todos os presentes que os 
mesmos encontravam-se devidamente lacrados e rubricados, determinou então a 
abertura dos envelopes de nº 2 contendo a “Proposta de Preços” de cada um dos 
licitantes, sendo estas conferidas e vistadas pelos membros presentes da Comissão 
Permanente de Licitação e dos representantes dos licitantes. A Comissão Permanente 
de Licitação após a conferência detalhada de todos os cálculos das propostas, 
apresentados declarou os valores ofertados: 1- GOLONI MOBILIÁRIO URBANO 
LTDA R$1.780.320,39 (um milhão, setecentos e oitenta mil, trezentos e vinte reais e 
trinta e nove centavos), 2- COESA – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
R$ 1.545.964,41 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil,novecentos e sessenta 
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e quatro reais e quarenta e um centavos), 3 – SINALMIG – SINAIS / SISTEMAS DE 
PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA R$ 1.866.427,86 (um milhão, oitocentos e 
sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) e, 4 –
APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA R$1.297.617,80 (um milhão, 
duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos). Após a 
conferência dos cálculos da menor proposta o Presidente da CPL-CMTC declarou 
como sendo o licitante vencedor do certame regido pelo edital concorrência 002-2013 
a empresa APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA com o preço ofertado 
de  R$1.297.617,80 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dezessete 
reais e oitenta centavos). Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os 
trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada pelos membros da Comissão e 
licitantes presentes, ficando desde já os autos com vistas aos franqueados e 
interessados. Esta ata terá cópia afixada no quadro próprio de avisos dos 
procedimentos licitatórios desta comissão, para conhecimento dos interessados e para 
que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 
Comissão Permanente de Licitação da Companhia Metropolitana de Transportes 
Coletivos – CMTC, aos 5 dias do mês de Setembro de 2013. 
                                         

 
 
 
 
 

Benjamin Kennedy Machado da Costa 
Presidente 

 
 

           
 
 
 
     Hebert Raulino Vicente da Silva   Rose Vieira Gomes Bezerra                           
                Membro                                                         Membro 
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  Cínthia Machado de Meneses 
  Membro 
 
 
            
Licitantes: 
 
- GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA                ____________________ 
 
- COESA – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA             ____________________ 
 
- SINALMIG – SINAIS/SISTEMAS PROG VISUAL LTDA ____________________ 
 
- APOIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA                ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL  ASSINADO 
CPL- CMTC 


