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ATA DE SESSÃO PARA'LEITURA DOS PARECERES TÉCNICOS DA TOMADA DE

PREÇO N' O1]/20]8 E JULGAMENTO DE HABIHTAÇÃO
ADMINISTRATIVO N' 22.190/2018.

PROCESSO

No décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil 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, para leitura dos pareceres técnicos(do engenheiro ejurídico)
da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, o Senhor Presidente realizou a leitura

dos pareceres, colocando em discussão os seus conteúdos para deliberação, nos quais constam em
síntese que as documentações técnicas apresentadas, exigidas nos subitens "g" e "h'' da cláusula

8.4.1 estão, de acordo com o engenheiro responsável, condizentes e adequadas; já em relação ao
parecer técnico-jurídico entendeu inexistir óbices quanto a habilitação das empresas participantes
já que, pelo princípio da vinculação ao Edital, tanto o documento apresentado quanto o
questionamento sobre ele em nada influenciam a condição de habilitação dos licitantes.
Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, decide habilitar as licitantes
Pavinc Pavimentação [nfraestrutura e Construção Civi] Ltda -- CNPJ 14.062.611/000]-79,
Constel Construtora e Pavimentação Eireli - EPP -- CNPJ 52.770.039/0001-91 e Atava CSW
Desenvolvimento Urbano Eíreli -- EPP -- CNPJ 24.190.844/0001-00 acima mencionada. O

Senhor Presidente pede para que o Departamento de Licitações e Contratos publique as habilitações,

marcando a abertura do envelope proposta de preços das licitantes habilitadas, na forma da lei,
ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 1 09, 1 alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco)

dias úteis, com relação a estas habilitações, começando a correr este prazo a partir do día
21/01/2019, primeiro dia útil subsequente à data da publicação. A sessão foi suspensa pelo prazo

necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a leitura da

mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a

Membro
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