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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇO N' 013/2019 - PROCEDIMENTO L]C]TATÓR]O N' 170/2019

No décimo sétimo dia do mês dejulho do ano de dois mil e dezanove, às 09:00 horas, no Departamento de
Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a presença de todos os seus
integrantes, ao final assinados, para realização de sessão para julgamento de habilitação/habilitação da
Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, procedeu-se à leitura dos pareceres da Secretaria de
Administração e Finanças -- que analisou a documentação económico financeira -- e do Departamento de
Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias -- que analisou a documentação f]sca]. Ficou
consignado que as empresas participantes do certame, no que diz respeito à cláusula 8.4 do Edital e suas
alíneas, atenderam aos requisitos ali estabelecidos, além disso, quanto aos demais documentos habilitatórios.
não foram identificados óbices já que os documentos apresentados também atendem às exigências do
instrumento, atestando-se, em especial, para o fato de que os CRC's (CertíHlcados de Reglstro Cadastral)
estão dentro do prazo de. vigência, dispensando, portanto, a apresentação das certidões exigidas para o
cadastro, conforme determina comando legal. Nesse sentido, preleciona o Professor Marçal Justen Filho em
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos" 13' Edição - São Paulo: Dialética, 2009

que "0 cadastro consiste num banco de dados mantido por órgão da Administração Pública, contendo a
relação das pessoas reputadas habilitadas a participar de licitação e informações sobre a sua situação jurídica,
fiscal, técnica e económico-financeira. A existência do cadastro propicia' a simpliHcação da ativídade da
Administração Pública em licitações. (...) Em oportunidades posteriores, a Administração recorrerá ao
conteúdo do cadastro para avaliar a idoneidade do licitante, sem necessidade de reapresentação de
documentos ou de disputa sobre o preenchimento dos requisitos já verificados por ocasião do
cadastramento." Assim sendo e diante do todo exposto, esta Comissão Permanente de Licitação decide, por
unanimidade, habilitar as licitantes participantes da presente Tomada de Preços, vale dizer, as empresas
Renovo Construções Ltda - EPP (CNPJ: 50.580.521/0001-33) e Teto Construtora S/A (CNPJ:
13.034.156/0001-35). Ressalta-se que esta comissão realizou diligências no site do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, no link gQ de-apenados e no Portal da
Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União no link

, nos quais não foram encontrados registros de inídoneídade ou outra
sanção imposta aos licitantes, conforme documentos anexos. 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 sessão, indo esta assinada por todos
os presentes, consignando:que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos
desta Prefeitura para que se publique ojulgamento na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos
do ait. 109, T alínea "a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a estejulgamento, começando
a correr este prazo a partir do dia 22/07/201 9, primeiro dia útil subsequente à data da última publicação.

Comissão PermaneDtç de Lícita

Página l de l


