
f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo BuCHo, 1235 -- Centro Jaguariúna-SP CEP 13910-027
Fode:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9825/ 9792/ 9786

pi»iw,l içi t4ç®$, iaaua ri u na.s D.gov. br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 006/2018 PROCESSO ADMINISTjiATIVO N'
9.829/2018.

Qitura do Município de Jaauariúna

Ao nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 09:30 horas, no Departamento de Licitações

e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes, o

Responsável Contábil, o Engenheiro Responsável Técnico da Secntaria de Planeamento 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 Ricardo lvan Gonçalves, representante da empresa

Renovo Construções Ltda. -- EPP e Senhora Ju]ia Faraó ]iibeiro, representante da empresa Atryans

Arquitetura Restauração e Construção LTDA EPP. A Senhora Presidente pede para constar que todas

as licitantes se encontram devidamente credenciadas nesta Sessão. Após, foram rubricados em seus fechos

os envelopes Proposta de Preços bem como os envelopes Habilitação. Esta Comissão realizou busca no

Sistema Intemo de Registro de Fomecedores constatando que a empresa Atryans Arquitetura

Restauração e Construção LTDA EPP não possui registro no "Cadastro de Fomecedores" desta

Prefeitum, motivo pelo qual esta Comissão deixa de abrir o envelope Habilitação. Dada a palavra à

representante a mesma manifesta intenção de interposição de recurso quanto à sua não participação no

certame. Visto que esta Comissão está estritamente vinculada ao Edital, declara-se que a licitante não

atendeu à cláusula 6.3 do referido instrumento. Ressalta-se que os envelopes números l e 2 Hlcarão sob

custódia da Comissão até decisão final. O envelope Habilitação da empresa Renovo Construções Ltda. --

EPP foi aberto e seus documentos analisados e rubricados pelos representantes presentes. Os membros da

Comissão Permanente de Licitação bem como os representantes técnicos abaixo assinados rubricaram

todos os documentos fazendo as devidas análises. Ato contínuo o Engenheiro responsável da Secretaria de

Planeamento desta Prefeitura avaliou os documentos relativos à qualificação técnico profissional e

operacional da empresa, não sendo constatadas irregularidades ou inadequações, atendendo o disposto no

item 8.4.4. A Senhora Sissi Helena Roque, Diretora do Departamento de Contabilidade e Orçamento --

Contadora, avaliou o Balanço Patrimonial observando o atendimento à cláusula 8 em seu subitem

8.4.3.2.3. Quanto à documentação de regularidade fiscal e trabalhista esta Comissão observou também

pleno atendimento ao requerido. A empresa Renovo Construções Ltda. -- EPP Foi declarada ha!!jbl4d8,

pois atendeu rigorosamente o estabelecido no Edital. Dada a palavra aos representantes das licitantes nada

constaram além do aqui disposto. A Senhora Presidente pede para que o Departamento de Licitações e
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Contratos publique o julgamento, classificação, na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos

do art. 109, 1 alínea "b" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação aojulgamento acima feito,

começando a correr este prazo a partir do dia 14/08/2018 - primeiro dia útil da data da publicação. 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 e demais presentes.

antes presentes:
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Jylia Farah Ribeiro
Atryans Arquitetura Restauração e Construção LIDA EPP

Represent
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Renovo Construções Ltda. - EPP

Responsável Contábil
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