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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 012/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
16.423/20]7.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:30 horas, no Departamento de
Licitações e Contratos, 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 dos Envelopes de Habilitação
da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, a Senhora Presidente pede para constar que
estiveram presentes os seguintes representantes: Senhor Antonio Marmelo Andrade de Medeiros,
representante da empresa Gifranza Arquitetura e Engenharia Ltda, o Senhor Errison Salvi,
representante da empresa Bramer Construtora e Paisagismo Eireli EPP e o Senhor Carlos Rena
Amaral, representante da empresa Contecon Engenharia e Comércio Ltda - ME. A Senhora Presidente
pede para constar que todas as licitantes se encontram devidamente cadastradas. Após foram abertos todos
os envelopes de habilitação, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os representantes
presentes. Os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricaram todos os documentos e passando
a palavra aos representantes presentes, os mesmos não se manifestaram quanto à documentação analisada.
A Comissão pede para constar que 6oi realizado diligências no site da Receita Federal
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributária/cadastros/consultas-cnpi) em relação ao

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, em vista da empresa Contecon Engenharia e
Comércio Ltda ME apresentar com data de seu cadastro no ano de 2016, onde a mesma se encontra
devidamente ativa em 2018. A Comissão Permanente de Licitação informa que os documentos relativos à
qualificação técnica no item 8.4.4 e seus subitens serão analisados pelo Engenheiro responsável e
posteriormente será realizada a publicação de j ulgamento, respeitando os prazos legais, para a abertura dos
envelopes propostas das empresas habilitadas. A Presidente da Comissão informa que os envelopes
proposta de preços lIGarão no Departamento de Licitações e Contratos, onde os quais se encontram
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos pelos membros da Comissão e pelos representantes
presentes. Passada a decisão a todos nada mais constaram em ata. A Sessão foi suspensa pelo prazo
necessário a lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura da mesma, que

digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta
anente de Licitação e pelos representantes presentes.
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