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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 007/2017 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 9.748/2017.

Aos oito dias do mês de agosto 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 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 Carlos Rene Amaral. representante da empresa
Contecon Engenharia e Comércio Lida.; e Senhora Natiele Aparecida Ferreira,
representante da empresa Natiele Aparecida Ferreira - EPP. 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 se encontram cadastradas
nesta Prefeitura, atendendo a cláusula 6.0 e seguintes do Edital. Ato contínuo. procedeu-se a
abertura dos envelopes habilitação, sendo os documentos neles constantes rubricados e
analisados por todos os presentes. Passada a palavra aos representantes o representante da
empresa Contecon pediu para constar que a licitante Natiele não apresentou o registro do
profissional responsável no CREA. A representante da licitante Natiele nada constou em ata.
A sessão foi suspensa para melhor análise de documentos de habilitação, bem como para a
análise dos documentos técnicos pelo Engenheiro Reais, sendo constatado que a licitante
Natiele Aparecida Ferreira EPP não apresentou documento constante na cláusula 8.4.4.2
que trata do Registro na entidade prof]ssiona] competente, CRER. do responsável técnico.
Diante disso a Comissão Permanente de Licitação por unanimidade decide habilitar a
licitante Natiele. Outrossim, tendo a licitante Contecon apresentado todos os documentos
condizentes com o solicitado no Edital, a Comissão Permanente de Licitação decide habilita-
la. Passada a decisão aos representantes presentes, nada constaram em ata bem como
declinaram do prazo recursal. Sendo assim, procedeu-se a abertura do envelope proposta de
preços da licitante habilitada, empresa Contecon. sendo os documentos rubricados e
analisados pelos presentes. Após análise técnica da proposta. utilizando-se o critério de
julgamento previsto no Edital. chegou-se ao seguinte resultado: I' e único lugar empresa
Contecon Engenharia e Comércio Ltda -- ME, com o valor glo12#LL-.dç: R$ 68.268,04
(Sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatro centavos)/'Passado Q.resultado as
licitantes, nada constaram em ata. A Senhora Presidente pede para blue o Departamento de
Licitações, Compras Contratos e Suprimentos publique a habilitação, a injiA)ilitação, o
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resultado e julgamento, 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 conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão,
indo esta assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelos representantes
presentes e pelo responsável pelo DAE.
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