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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 009/20]8 PROCESSO

ADMINISTRATIVO N' 12.202/2018.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 e o Engenheiro Responsável Técnico 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 esteve presente

somente o seguinte representante: Senhor Marcos Roberto Constantino, representante da empresa

Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda, não houve representantes

presentes das empresas Constel Construtora e Pavimentação Eireli -- EPP e J.S.A. Construtora

e Pavimentadora Lida. A Senhora Presidente pede para constar que todas as licitantes se

encontram devidamente cadastradas. Ap(5s, foram rubricados em seus fechos os envelopes Proposta

de Preços bem como os envelopes Habilitação, sendo esses últimos abertos e os documentos

analisados e rubricados por todos os presentes. Os membros da Comissão Permanente de Licitação

bem como o técnico abaixo assinados rubricaram todos os documentos fazendo as devidas análises.

Foi feito diligência no site do Tribunal de Contas/SP/Apenados (www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-

relacao-de-apenados), porém o site está temporariamente indisponível para consulta, conforme

impressão da página anexo a esta Ata. No entanto esta Comissão realizará essa mesma diligência

em outra oportunidade. Ato contínuo o Engenheiro responsável da Secretaria de Planeamento desta

Prefeitura avaliou os documentos relativos à qualificação técnico profissional e operacional das

empresas, não sendo constatadas irregularidades ou inadequações, atendendo a cláusula 8.4. alíneas

g e h". Quanto à documentação de regularidade âscal e trabalhista esta Comissão observou que

ambas as licitantes atenderam ao exigido no Edital. Diante da análise de todos os documentos

contidos no envelope Habilitação, esta Comissão resolve realizar diligências nos termos do Artigo

43 $ 3' da Lei 8.666/93, juntamente com o Departamento de Assessoria Jurídica em Licitações,

Contratos e Parcerias desta Prefeitura para sanar dúvidas que surgiram no decorrer da sessão, em
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vista disso ficará suspensa esta sessão e, após se dará a publicidade da decisão de

habilitação/habilitação na forma da Lei. Passada a palavra ao representante presente, nada constou

em ATA. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão. A

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 demais presentes.
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