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ATA l)F SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE DE
HÁBIL.ITAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS N" 002/2o17 PliOCESSO
ADMINISTRATIVO N' 6.236/2017.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. às 09:30 horas, no
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes, ao final assinados, para
realização de sessão pública para análise dos documentos de habilitação da Tomada dc Preços
acima mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede constar que a proponente
Contecon Engenharia e Comércio Lida. ME, encontra-se devidamente cadastrado nessa
Prefeitura. Pede para constar, ainda, que estiveram presente o Senhor Marcos Lazarin l)al BÓ.
representante da empresa Contecon Engenharia c Comércio Lida. NTE, e o [)iretor do
Departamento de Agua e Flsgoto, Engenheiro Régis Totti Seben. o qual será responsável pela
análise dos documentos técnicos de habilitação. Ato contínuo, o Envelope Habilitação üoi aberto,
sendo os documentos nele constante rubricados e analisados por todos os presentes. Após a
análise, verificou-se a ausência dos documentos listados a seguir: Item 8.4.2.4 -- Prova dc
Regularidade com a Fazenda Municipal; Item 8.4.2.6 -- Prova de Regularidade relativa a Débitos
de Natureza Trabalhista -- CNDT; Item 8.4.4.2 -- Registro ou inscrição na entidade profissional
competente (CRUA) do responsável técnico; Item 8.4.4.3 Certidão de Acervo Técnica (CAT) do
Atestado de Capacidade Técnica apresentado. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitação
decide, por unanimidade, habilitar a proponente. Passada a palavra ao representante legal, nada
constou em ata. A Senhora Presidente pede para que o Departamento de Licitações, Compras,
Contratos e Suprimentos publique a habilitação, nos tempos da Lei. A sessão foi suspensa pelo
prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura
da mesma, que R)i achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se
a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão, representante legal e pelo Engenheiro
RégisC
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