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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA E ANALISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 006/2017 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 9.036/2017.

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 14:30 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 abertura do Envelope Habilitação da Tomada de Preço acima
mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para constar que estiveram presentes os
seguintes representantes: Senhor Guilherme Gomes Lopes Rodrigues. representante da empresa
Tormel Engenharia Ltda.; Senhor Antonio Marapuan Lelis. representante da empresa
Marapuan Consultoria e Assessoria Ltda. EPP; Senhor Evandro Dalcinei de Almeida.
i'epresentante da empresa Almeida e Romanini Engenharia Lida - ME; Senhor Carlos coberto
Gonçalves, representante da empresa BRP Elétrica e Civil Ltda - EPP: Senhor Pedra Henrique
dc Carvalho Freire. representante da empresa Ala Serviços Ltda. EPP; Senhor Ferrando
Oliveira Rosado da Silva. representante da empresa Costa e Costa Construção e Manutenção
Eireli -- l\'IE; e Senhor José Carlos Gonçalves SeraHim da Salva, representante da empresa RG
Geradores Comércio de Nlateriais Elétricos e Serviços Técnicos Ltda Eireli. A Senhora
Presidente pede para constar, ainda, que esteve presente o diretor do Departamento de Agua e
Esgoto. Engenheiro Reais Totti Seben. que será o responsável pela análise dos documentos
técnicos. Após, a Senhora Presidente pediu para constar que as empresas Costa e Costa
Construção e Manutenção Eireli ME e RG Geradores Comércio de Materiais Elétricos e
Serviços Técnicos Eireli não se encontram cadastradas nesta Prefeitura, não atendendo a cláusula
6.0 e seguintes do Edital. Desta forma. a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade.
decide habilita-las. sem proceder a abertura de quaisquer envelopes de ambas. Pede para constar
iiinda que as demais licitantes se encontram devidamente cadastradas. Passada a decisão de
n:ibilitação aos representantes das licitantes não cadastradas, nada constaram em ata, bem como
.lcclinaíam do direito ao recurso. Ato contínuo. o representante da empresa Costa e Costa pediu
autorização para se ausentar da sessão, o que foi concedido pela Comissão, sendo preenchendo rD
espectivo termo de ausência. Após, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das

licitantes cadastradas, sendo os documentos neles constantes analisados e rubricados por todos os
presentes. Passada a palavra para os representantes. o representante da empresa Marapuan pediu
para constar que a empresa BRP não apresentou CAT do CRUA dc cabine elétrica. O
Representante da empresa Tormel pediu para constar que a licitante BRP não apresentou atestado
com capacidade superior a 250 KVA, bem como não consta cabine. O representante da Empresa
Almeida e Romanini, pediu para constar que não consta cabine no atestado da empresa 13RP. A
sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação pela Comissão e pelo responsável
técnico da Prefeitura. Senhor Reais, sendo constatado que a licitante BRP não atendeu a cláusula
8.4.4.3 do Edital, que trata do atestado de capacidade técnica que comprove elaboração e
execução de cabine primária com potência nominal mínima de 250 KVA.. Diante disso. 3
Comissão Permanente de L.icitação, por unanimidade. decide habilitar a lia B.RP. .A
Comissão decide ainda. por unanimidade. habilitar as demais licitantes. vez que Íos docLlr-;Netos
apresentados encontram-se condizentes com o solicitado no Edital. Passado b resuiiad(À de
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habilitação e habilitação aos representantes, o representante da empresa BRP manifestou
intenção de interpor recurso contra sua habilitação. A Senhora Presidente pede para que o
Departamento de Licitações, Compras Contratos e Suprimentos publique as habilitações e
inabílitação, na forma da Lei. A Sessão foi suspensa pelo prazo necessário a lavratura desta Ata.
Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada contbrme.
Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes.

Comissão Permanente de Licitação: \

Xelim!!er-Lana Vieira

p'V'""B,
AlmeHHa e 6manini f;ngenharia Lida. )IE

/

\....i..... ;7\.

RG Eng.Elétr.Instllktr.Ind.l\oc.Geradores Lida

.Ç

Ríêardà'Mot'eira Barbosa
Membro /

ü. q.
/ b,4,/Í,,(XJ.,X,Q

Henrique Barsotti
alembro

Engenheiro Reais Totti Seben
Diretor

lyarapuan Cons. Ass. Ltda. EPP
/


