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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO CONTIDA NOS

ENVELOPES HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' OI0/2018 PROCESSO

ADMINISTRATIVO N" 16.055/2018.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 1 0: 1 5 horas, no Departamento
e Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Pennanente de Licitação, com a presença de todos
os seus integrantes, ao final assinados, para leitura de parecer técnico c contábil e julgamento da
Habilitação da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a
leitura dos pareceres técnicos referentes a análise da documentação contida no envelope Habilitação.
Diante do exposto, em consonância com os pareceres do Engenheiro responsável e da Secretaria de
Administração e Finanças, esta comissão decide por unanimidade habilit8t as licitantes Pavinc
Pavimentação infraestrutura e Construção Civil Ltda e Constel Construtora e Pavimentação
Eireli -- EPP. Ressalta-se que esta comissão realizou diligências no site do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, no link l e]acao-de-at)ena(]os e no Portal da
Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União no link
http://www.portaltransparencia.gov.br/, no qual não foram encontrados registros, conforme relação
anexa. O Senhor Presidente pede para que o Departamento de Licitações e Contratos publique esta
decisão, na forma da Lei. 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. Fica aberto prazo
recursal nos termos do art. 109 inciso l alínea a, a partir do dia 5 de Fevereiro de 2019. Nada mais
havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da
Comissão.
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