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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' O11/2018 PROCESSO

ADMINISTRATIVO N' 22.190/2018.

No oitavo dia do mês dejaneiro do ano de dois míl e dezanove, 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 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, o Senhor Presidente pede para constar que esteve presente somente o seguinte

representante: Senhor Marcos Roberto Constantino, representante da eilapresa Pavinc

Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda, não houve representantes presentes das

empresas Constel Construtora e Pavimentação Eireli -- EPP e Atava CSW Desenvolvimento

Urbano Eireli EPP. O Senhor Presidente pede para constar que todas as licitantes se encontram

devidamente cadastradas. Após, 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, assinaram e rubricaram todos os documentos. Franqueada a palavra ao representante

presente consignou que ''os atestados de capacidade técnica da empresa Atava CSW

Desenvolvimento Urbano Eireli EPP foram fornecidos pela empresa Coleta CTMR-Limpeza e

Construções Ltda, cujo proprietário possuí grau de parentesco primário com o licitante em questão

(pai e filho), portanto, questiono se há afronta ao princípio ético e isonâmico para participação no

certame com legitimidade. Aponto ainda que as obras mencionadas nos atestados de capacidade

técnica apresentados são de propriedade de prefeituras e que parece ter havido subcontratação da

empresa Atava,já mencionada, por parte da empresa Cometa, não tendo sido, portanto, emitidos pela

prefeitura contratante e competente. Os períodos de execução das obras são anteriores à

comprovação de vínculo do engenheiro responsável (Márcio Francisco de Oliveira) pela execução

com a empresa Atava." Ato contínuo, o Engenheiro responsável da Secretaria de Mobilidade Urbana

desta Prefeitura solicita sda o presente protocolízado a ele encaminhado para análise cautelosa e
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amurada da documentação técnica apresentada. Diante do todo narrado esta Comissão resolve

realizar, em momento oportuno, diligências nos termos do Artigo 43 $ 3' da Lei 8.666/93

Juntamente com o Departamento de Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias e com

o Engenheiro desta Prefeitura para sanar dúvidas que surgiram no decorrer da sessão. Em vista

disso, ficará suspensa esta sessão e, após se dará a publicidade da decisão de habilitação/inabilítação

na forma da Lei. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a

sessão, o 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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