ESCOLA CENTRO-OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT
APOLÔNIO DE CARVALHO
Rua 70 nº. 661 – Setor Central – Goiânia/GO - CEP 74.055-120
Fone/fax: (62) 3213-5438
E-mail: ecocut@ecocut.org.br
CNPJ: 02 595 562/0001 – 50

PROCESSO Nº 006/2013
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA AS ATIVIDADES DA REDE NACIONAL DE CENTROS DE FORMAÇÃO E
APOIO A ASSESSORIA TÉCNICA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO CENTRO
OESTE. – Nº 006/2013
ATA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2013

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, reuniram-se na sede Escola Centro Oeste de Formação Sindical da Central
Única dos Trabalhadores – ECO-CUT, estabelecida na Rua 70 n° 661, Setor Central –
Goiânia GO, o pregoeiro designado através do Ofício n° 002/2013 - ECO/CUT/CFES,
Sr. Jeová de Lima Simões, para proceder a recepção, abertura dos envelopes e
seleção para a contratação dos serviços de transporte, hospedagem, alimentação e
locação de equipamentos para atender as metas e atividades da Rede Nacional de
Centros de Formação e Apoio a Assessoria Técnica em Economia Solidária da região
Centro-Oeste – Rede CFES-CO, de acordo com o divulgado Edital de Chamamento
Público nº 006/2013. Com a presença da representante da ECO/CUT, a Sra. Elbbya
de Cássia Castro, e apenas três representantes das empresas licitantes foi procedida
inicialmente o período de identificação/credenciamento das empresas e seus
respectivos representantes legais. O pregoeiro informou aos presentes as regras da
licitação e iniciou a contagem de prazo de tolerância para recebimento de
propostas, conforme determinado no Edital. Apresentaram os elementos
necessários à participação no certame apenas três concorrentes que se
encontravam presentes, as seguintes empresas: 1) Instituto Liderar - InLíder inscrita
no CNPJ sob o n° 10.794.172/0001-38, 2) Instituto Mamulengo Presepada –
Invenção Brasileira inscrita no CNPJ sob o nº 01.716.869/0001-08 e a 3) Associação
Cultural Camaleão inscrita no CNPJ sob o nº 01.719.624/0001-26. Dando
prosseguimento aos trabalhos foi procedido o recolhimento dos envelopes
contendo documentações e propostas. Em seguida, a Comissão passou a abertura
dos envelopes contendo as documentações e após analisar e rubricar as
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documentações apresentadas e constatadas a regularidade destas, foram
declaradas habilitadas, tendo em vista que as mesmas atenderam as exigências
contidas no Edital, e os representantes declararam a expressa desistência da
interposição de recursos. A Comissão dando prosseguimento aos trabalhos passou
para a segunda fase do procedimento licitatório, dando inicio à abertura dos
envelopes das propostas, sendo rubricadas as páginas pela Comissão e licitantes
presentes, classificando a proposta de: Associação Cultural Camaleão, que
apresentou o preço R$ 847.050,00 (oitocentos e quarenta e sete mil e cinquenta
reais), com validade da proposta para 30 (trinta) dias a contar da data de sua
abertura. A Comissão após análise das propostas apresentadas, à luz dos elementos
que integram o presente auto e considerando a melhor proposta e o quesito de
menor preço, recomenda a homologação em favor de: Associação Cultural
Camaleão, referente a contratação dos serviços de transporte, hospedagem,
alimentação e locação de equipamentos. Concluídos os procedimentos relativos a
Chamada Pública 006/2013, e considerando que: 01) a proposta da empresa
vencedora satisfez às exigências do Edital; 02) a empresa vencedora encontra-se
devidamente habilitada quanto às documentações exigidas, inclusive apresentando
certidão de regularidade no SICAF; 03) os preços ofertados estão dentro dos limites
estabelecidos; 04) não houve manifestação expressa por parte dos supostos
representantes das licitantes de intenção de interpor recursos; adjudico os itens à
empresa supra indicada. Nada mais havendo a acrescentar, fica encerrada esta
sessão com a Ata devidamente assinada por mim JEOVÁ DE LIMA SIMÕES,
pregoeiro.
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