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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 004/201&- PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
6273/2018.

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 1 4:00 horas, no Departamento de Licitações

e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, cona 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 Vanderlei Vílela dos Santos, representante da empresa

Guimarães & Santos Engenharia e Construções, Senhora Amando N'lontoya Bosquero,

representante da empresa Graciela Montoya Bosqueiro ME e Senhor Errison Salva, representante da

empresa Bramer Construtora e Paisagismo Eireli EPP, e também as empresas Gifranza Arquitetura

e Engenharia Lida e DJR de Oliveira Eireli -ME que não tiveram representantes presentes nesta sessão:

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 pelos

representantes presentes. Os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricaram todos os

documentos e passando a palavra aos representantes presentes, os representantes da empresa Graciela

Montoya Bosquero ME e Bramer Construtora e Paisagismo EIRELI EPP acusaram ausência de Certidão

da Procuradoria Geral do Estado das empresas DJR de Oliveira Eireli -- ME, Gifranza Arquitetura e

Engenharia Ltda e Guiilaarães & Santos Engenharia e Construções, ao que a Presidente da Comissão

esclareceu que o instrumento edítalício não especifica no item 8.4.2.3 qual Certidão Estadual deve ser

apresentada, portanto, sendo aceita tanto a emitida pela Procuradoria Geral e também a da Secretaria da

Fazenda, dando-se os representantes presentes por esclarecidos. Seguiu o representante da empresa Bramer

Construtora e Paisagismo Eireli EPP alegando que a empresa Gifranza não apresentou Atestado de

Capacidade Técnica Compatível, bem como que a empresa Guimarães & Santos apresentou apenas um

Atestado Técnico de Construção de uma casa, emitido por pessoa física, não sendo compatível com o

objeto da licitação e, por flm, aduzíu que a empresa DJR apresentou um atestado de 'direção' de obra. não

sendo portanto execução, além disso, não está acompanhada da CAT. Nesse sentido, ausente Atestado

compatível com o olãeto licitado. A Presidente da Comissão, portanto, informou que os apontamentos

serão avaliados pela Secretaria de Planejamento Urbano, além da avaliação técnica para deliberação desta

Comissão. A Presidente da Comissão informa que os envelopes proposta de preços ficarão no

Departamento de Licitações e Contratos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos pelos
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membros da Comissão, pelos representantes presentes. Passada a decisão a todos nada mais constatam em

ata. Diante disso, a Comissão Permanente informa também que o julgamento será publicado na forma da

Lei, pelo Departamento de Licitações e Contratos. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à 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 de Licitação e pelos representantes presentes

Representantes presentes

Vanderlei Vileza dos Santos

Guinlarães &/Pintos Engenharia e Construções

Errei(Úl5dvi

B)plfigr Construtora e Paisagismo Eireli EPP
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