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ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇAO DA TOMADA DE
PREÇO N' 012/2019 - PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 158/2019

No vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, participando dos trabalhos o membro suplente Senhor Luciano Sana Caxias de Araújo, 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 Obras e Serviços,
Secretaria de Planeamento Urbano e Secretaria de Administração e Finanças -- que anal usou a documentação
económico financeira. Ficou consignado que a eilapresa participante do certame, no que diz respeito à
cláusula 8.4 do Edital e suas alíneas, atendeu 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. Assim sendo e diante do todo exposto, esta Comissão Permanente de
Licitação decide, por umanimidade, habilitar a única lícitante participante da presente Tomada de Preços,
va[e dizer, a empresa Construtora A]pha ]ndústria e Comércio Eirc]i(CNPJ: 00.7] 1.355/0001-99).
Ressalta-se que esta comissão realizou diligências no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no
link httos://www.tce.SD. Eov.br/pesauisa-na relacao-de-tll)enados e no Portal da Transparência do Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da União no link 1ly:p://www:portaltransparencia:aov.br/, nos quais
não foram encontrados registros de inidoneidade ou outra sanção, 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 o julgamento 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 este julgamento, começando a correr este prazo a partir do dia 29/08/201 9, primeiro dia útil
subsequente à data da última publicação.

Comissão Permanente de Licitações

bd
X

Ü

afael Belluco Guerrini

Membro
Luciano Sana Caxias de Araújo
Mel-nbro

Página ] de l


